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Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
29.05.2019r.

+++ 29.05.2019r. Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen. Amen. Tak jak usłyszałaś podczas Mszy Świętej, otrzymasz pouczenie i tak się
stało. W godzinie Apelu Jasnogórskiej Pani Królowej Narodu Polskiego potwierdzenie "Słowa
Bożego" - Księga Ezechiela rozdział 6 - rozważyć całość. Temat: Proroctwo przeciwko górom
izraelskim. Zapisz werset 8: "Lecz pozostawię was przy życiu niektórych, którzy ocaleją od
miecza, pośród narodów, gdy was rozproszę po krajach."

Napisz co czujesz teraz AMM Moja mała duszo mistyczna różo, córo królewska od Apokalipsy?
Czuję ciepło, które po błogosławieństwie ks. arcybiskupa Depo rozgrzało mnie to jest moje
serce i ducha
i usłyszałam słowo
: "Teraz możesz pisać". Mocą Ducha Świętego mówi Pan Zbawiciel, Odkupiciel, Jezus
Chrystus Król. To po rannej adoracji, gdy weszłaś do „Grobu” na wzór jerozolimskiego
zbudowany /
Grób wielkanocny w moim kościele
/ by się pokłonić, powiedziałem: "Zmartwychwstałem, żyję". /
Zabiło mocniej moje serce to jest moje serce Twoim/.

Żyję pośród was, gdy z miłością Mnie Króla adorujecie, uwielbiacie, zapraszacie do
waszych serc. Czuwam na prośbę Dziewicy Mojej umiłowanej Mamy waszej Hetmanki, by
błogosławić tym,
którzy nie kłamią nie „nabijają w butelkę”, tak jak wy to
mówicie.

A wybory do Parlamentu Europejskiego to wyreżyserowany cyrk pod dyktando wielkich
tej ziemi nie myślących o odpowiedzialności wobec Mojego Ojca Niebieskiego.
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Wszechmogący Święty jest i was wezwał do świętości.

Każda grupa polityczna kombinowała, by dostać jak najwięcej mandatów „zaufania” do
Unii Europejskiej, która jest proateistyczna, bez BOGA nie przestrzegająca praw
Dekalogu, więc na czym oprzeć się chce? Deprawacja maluczkich weszła, to jest
przekręt. Co do "Konfederacji" to już zostało podane przez Mojego proroka Krzysztofa
Michałowskiego /cyprianpolakwiara.blogspot.com-maj 2019/.

Sfałszowano wybory, ale jak powiedziałem przewodników trzeba wybierać pośród
rodowitych Polaków, wg nie ludzkich kryteriów, ale Bożego wyzwania. Ten czas nagonki
na polski wybrany naród jest z każdej strony. Żydokomuna ma swoje wtyki jak wy to
mówicie, więc wykorzystano agentów do rozbicia i tej "Konfederacji" jak i "Kukiz 15" i
pomniejszenia frekwencji za program przeciwko ustawie 447 dotyczącej mienia
bezspadkowego, niesłusznego z Bożej woli. Powierzam POLSKĘ dla Polaków i Żydów tych, którzy mają korzenie polskie, wszystko winno być udokumentowane.

Więc nie dziwcie się dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i po za jej granicami, wybrani
Apostołowie Czasów Ostatecznych, że to walka wręcz.

Mój przeciwnik antychryst ma mało czasu, dlatego działa ze zdwojoną po trzykroć siłą na
każdym etapie zarówno przez Episkopat Polski, PIS jak i Koalicję Europejską.

To wszystko runie, opadnie gospodarka rolna-głód jak i duże zachwiania w przyrodzie,
co widać.

Apokalipsa trwa i oczyszczenie trwa.
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Tak, dopiero podczas ucisku Polacy się zjednoczą, by błagać MAJESTAT BOGA W
TRÓJCY JEDYNEGO, by pozwolił bym Ja Jezus Chrystus Król Wszechświata Syn Maryi
został Królem Polski w pełni tego słowa znaczeniu. Korona i berło z miłością winna być
MNIE OFIAROWANA i w pokorze serca dana.

Tak wybraliście europosłów jak wam pasowało.

Co do wydania tego listu pasterskiego, który dał tylko furtkę do nowego zła, braku zaufania i
zgorszenia maluczkich, czy pytaliście Mnie o radę zarówno wy arcybiskupi w Episkopacie
Polski? Ale to wasza wola nie Moja Święta Wola w tym jest.

Moja mała oblubienico AMM, dlatego tak trudno było ci otworzyć serce, by spisać te święte
Słowa Boże. Przecież nie jest to twoja mowa, ale JA CHRYSTUS NIEPEŁNY KRÓL POLSKI
pragnę to słowo podać dla wybranych dzieci MOJEJ MATKI - Apostołów Bożej Miłości Nowej
Ery Ducha Świętego. Trwaj w pokoju po 2 godzinach rano i popołudniu /9.00-11.00 oraz 16.00 18.00 podczas adoracji całodziennej).
Trwaj przy MNIE i powiedziałem trwaj w miłości do MNIE. ''JA W TOBIE, A TY WE MNIE”- ufaj.

Burza po wyborach do PE będzie wielka. Tak, dobrze by było, by europosłowie mogli
wprowadzić korzenie wiary chrześcijańskiej, ale nie oni będą rozdawać karty do tej gry.
Nierządnica Wielka nie dopuści. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od Woli Bożej, Świętej
Woli.

Tak jak usłyszałaś: Poprzeć prawicę modlitwą, ale i to przemogą – szybko wpadnie w
dołki masońskie.
Człowiek jest łasy na
mamonę, a tam rządzi ''mamona'', a nie MOJE PRAWO ŚWIĘTE.
Amen. Amen. Amen.
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Wasz Prezydent winien ufać PANU BOGU, a nie kłaniać się innym monarchom. Te
wszystkie postanowienia to jest zdrada i oszustwo w pełni-zobaczycie. I odbije się
wielkim echem ta wasza lekkomyślność Polacy, Mój Narodzie wybrany z woli Ojca
Przedwiecznego.

Ufność miejcie tylko i wyłącznie w MOJEJ KOCHANEJ MAMIE HETMANCE NARODU
POLSKIEGO.

Módlcie się gorąco, by ta Unia Europejska nie trwała za długo: marginezowanie religii,
zbrojenia nuklearne, wojna, wcześniej głód, niszczenie życia poczętego, manifestacje zła
przez marsze tęczowe, chlubienie się znamieniem bestii i jego wzorcami, zamknięcie
banków żywności, handel organami, banki krwi niewinnych dzieci dla bogaczy,
wprowadzenie islamu w pełni, kobiety jako kapłanki, modernizacja Eucharystii, inne
formy współżycia jednopłciowego, homoseksualizm, lezbijki - to jest program Unii
Europejskiej z piekła rodem.

Po co się tam pchać, tego wszystkiego nie zdzierży BÓG W TRÓJCY JEDYNY. Padnie
wyrok dla świata. Żal Mi was dzieci MARYI MOJEJ UKOCHANEJ MAMY I WASZEJ
GRUPY. Gdyby czas nie został skrócony, to prawie nikt by tego ucisku nie przeżył, nie
przetrzymał te 3,5 roku.

Wasze modlitwy mała trzódko i wasze ZAWIERZENIE KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ
I LITWY,
zmniejsza
duże ryzyko, by was nie wyrugowano z mapy świata.

Błogosławię Ja Chrystus Zmartwychwstały wiecznie żywy, ale w sercach pełnych miłości, bo
Jestem Miłością. Proście Ducha Świętego Nauczyciela, by was pouczał nieustannie. Sursum
corda do pracy dla Boga Ojca Syna to jest Mnie i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.
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Msze Święte zamawiać, pokutę narodową ogłosić - wy arcybiskupi, biskupi, kapłani.
Pielgrzymki do Królowej Korony Polskiej i Litwy organizować, przebłagania, procesje
pokutne i suplikacje w miastach i wsiach.

Tego żądam, to może jeszcze POLSKĘ WYBRANĄ, NOWE JERUZALEM uratować, bo taka
jest WOLA ŚWIĘTA BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO.

Kocham was, kocham was, ale czy MNIE KRÓLOWI dacie koronę wg wcześniejszych
pouczeń na tym portalu internetowym DM św. JPII podanych i innych orędziach z woli
Bożej danych, przez BOGÓRODZICĘ DZIEWICĘ WYPROSZONYCH?

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie "Słowa Bożego":
Apokalipsa św. Jana rozdz. 13 werset 2-5, ostatni zapisz: „I dano mu paszczę mówiącą rzeczy
wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące."
To dotyczy Unii Europejskiej, która bluźni Bogu Najwyższemu. A taka nie może się ostać. I tak
się stanie. Nie lękaj się AMM mała różo mistyczna od Apokalipsy. Pokój Mój daję wam i /
ten pokój/
ostanie się w was, którzy wierzycie ''Że Ja Jestem Zmartwychwstaniem i życiem”. Amen.
Amen.Amen. Spisano dnia 29V2019r. Dziękczynienie na Chwałę Boga w Trójcy JedynegoKompleta. Alicja AMM. Uniżona sługa NMP.

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od
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Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
8-9VI.2019r. Zesłanie Ducha Świętego
+++ W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen.Amen. Amen. Rozkazuję Ja Niepokalana
Oblubienica Ducha Świętego, spisz "Słowo Boże", jak usłyszałaś podczas Eucharystii po
przyjęciu Chleba Życia dla Ducha, by żył w was i owoc wydawał. Podałam potwierdzenie:
Psalm 20 werset 8, temat: „Prośba o zwycięstwo dla Króla". „Jedni chlubią się wozami, drudzy
końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego" rozważyć do końca. Napisz: „Pan Mój i Bóg, Jemu Chwała na wieki, jak i Duchowi Świętemu,
który teraz da Swoje święte pouczenie na Moją prośbę Królowej Narodu Polskiego
Jasnogórskiej Hetmanki.

Napisz. Pięć godzin po Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele NSPJ i NMP w wigilię
Zesłania Ducha Świętego twoje serce jest przygotowane, by spisać święte pouczenie Boże
Ducha Świętego, który daje życie w obfitości.
Jeżeli otworzycie swoje serca dzieci wybrane Najświętszej Dziewicy Mojej Oblubienicy - ożywia,
daje dary i owoce, które wyprasza Maryja ta niestrudzona wasza Hetmanka. Teraz też pragnie
bym was pouczył, a więc AMM nastaw ucha i słuchaj co
mówi Duch Mój Święty do was.

Teraz jeszcze bardziej i mocniej trzeba prosić o te dary to jest siedem darów Moich, by
rozeznać co należy czynić,
bo czas utrapienia zbliża się szybko. Wszystko jak widzicie jest przeinaczane. Dobro jest
złem a zło jest dobrem. Rozumowanie ludzkie jest wypaczane, nie odróżnia się tych
dwóch podstawowych pojęć. Więc wy dzieci Maryi winniście być bardzo wyczuleni na
pouczenia Moje Ducha Świętego oraz Anioła Stróża wezwania, bo już niedługo trzeba
będzie decydować o sprawach wielkiej wagi w Kościele świętym.

Bo antychryst nadchodzi i zechce wprowadzić swoje plany, zastawić pułapki na dzieci
Maryi. To wtedy to co czarne będzie białe.
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Zmiana reguły Przeistoczenia Najdroższej Krwi i Ciała Pana Jezusa nie da wam CHLEBA
EUCHARYSTYCZNEGO W PEŁNEJ FORMIE, ale namiastkę.

Żywy Chrystus Król w waszych sercach Polacy nie będzie obecny przy zmianie tej
doktryny.

Dlatego też bądźcie czujni, prześladowanie będzie duże. Prawdziwy Kościół katolicki i
jego dzieci wierne tradycji zostaną rozproszeni, a szczególnie kapłani.

Tu trzeba bardzo waszego działania, niech dzieci wybrane, Apostołowie tych czasów
Mojej Ery Ducha Świętego przygotują tak jak usłyszałaś podczas adoracji:

mszał, całą oprawę liturgiczną do sprawowania Eucharystii i wszystkich sakramentów w
ukryciu, a więc zejście do podziemi. Już teraz trzeba przygotować wszystko co dotyczy
Mszy Świętej wg nie zmienionego rytu.

Módlcie się za kapłanów, by nie dali się zwieść mamoną oraz by przeciwnicy nie
bazowali na posłuszeństwie kapłańskim wg biskupów, bo herezji nie muszą popierać i
wchodzić w układy masońskie -łączenia wszystkich religii
, o czym już była mowa i Boże tłumaczenie.

Wytrwać w tradycji, wiarę ojców zachować; BÓG -HONOR -OJCZYZNA tego się trzymać.

Zmiany od Watykanu idą, papież zbłądził za namową tego kręgu modernistycznego,
masońskiego, który go otacza. Wspiera herezje, a Ewangelia jest tłumaczona na swoje
potrzeby, przeinaczana.
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Ale jest to czas oczyszczenia Kościoła Katolickiego Apostolskiego i jego niegodnych
hierarchów, kardynałów, arcybiskupów, biskupów i kapłanów. Sami wpadli w te
masońskie dołki i jeszcze chcą zwieść maluczkich, dzieci wybrane Mojej Oblubienicy
Najświętszej Maryi Dziewicy - ale Ja na to nie pozwolę.

Tak, każdy ma wolną wolę nie można na siłę nic uczynić. Tak BÓG stworzył człowieka na Swój
obraz i podobieństwo Syna człowieczego, tak też będzie JEGO MAJESTATU INTERWENCJA
SĄDU DUCHA ŚWIĘTEGO „Małego” MOJEGO
jak wy mówicie
/ Ostrzeżenie - wstrząs sumień/
. I to się dokona bardzo szybko, by lud został oczyszczony i jego pasterze, ale nie na siłę, a
wszystko w miłości, bo wszystko w miłości do człowieka BÓG WSZECHMOGĄCY
STWORZYCIEL UCZYNIŁ. I da czas na oczyszczenie.

Jeszcze wasza modlitwa wstawiennicza za swoich kapłanów oraz najbliższych zmniejsza
gniew Ojca Przedwiecznego, ale są to już godziny, godziny, godziny.

Trwajcie więc na modlitwie, pokucie, poście jak było powiedziane, mobilizacja do
adoracji Najświętszego Sakramentu, procesji pokutnych, przebłagań, suplikacji. Ale WY
w Episkopacie Polskim czy biskupi w swoich diecezjach to zarządźcie. Dlaczego się
MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO nie radzicie?

Prosić trzeba o dar rady na te zmierzchłe czasy, o dar rozumu do wypełnienia natchnień
Moich, o dar mądrości w służbie dla Boga w Trójcy Jedynego, o dar męstwa, gdy trzeba
będzie oddać życie w obronie wiary, o dar umiejętności, by w tych czasach prowadzić
Kościół święty według Moich pouczeń, o dar pobożności, by słuchać też maluczkich,
którzy mają serca otwarte na Moje święte tchnienie, o dar bojaźni Bożej, który jest
najważniejszy ze wszystkich darów, bo gdy go masz, wyprosisz wszystkie co daje też dar
pobożności. Amen. Amen. Amen.

Napisz mała gołąbko Moja to jest Ducha Świętego III Osoby Boskiej, że nie jest to słowo twoje,
ale MOJE DUCHA ŚWIĘTEGO SŁOWO BOŻE. Potwierdzenie: św. Piotr/ 1 P rozdział 2 werset
5:„I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby
składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa" i 2P rozdział 2 werset 2- 5
rozważyć, zapisz werset 4:
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„Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich
w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd”.

Pozdrawiam wszystkich, którym z łaski Bożej to tchnienie Moje to jest Ducha Świętego będzie
dane do rozważania, medytowania i wypełniania woli Świętej Bożej. Trwaj w pokoju moja mała
oblubienico AMM, kocham cię, kocham, kocham i do wszystkich to mówię, starajcie się
wsłuchiwać w Moje nauki. Ja nieustannie na prośbę Mojej oblubienicy Niepokalanej do was
mówić chcę, pouczać chcę. Amen. Amen. Amen.

Bogu Najwyższemu Ojcu Synowi i Tobie Duchu Święty niech będzie chwała, uwielbienie,
dziękczynienie.

Złóż to dziękczynienie mocą Koronki różańcowej, którą codziennie się modlisz do Mnie
Ducha Świętego razem z Aniołem Stróżem AVE Polski.

I niech się tak stania. Napisz:

Anioł Stróż przypomina, że ta modlitwa uniżenia 9-ciu Koronek do Miłosierdzia Bożego dała upust łask niezmierzonych.

Trwaj w pokoju Ja Duch Święty będę działał. Amen. Amen. Amen. Alleluja. Dziękuj nieustannie
Moja mała oblubienico. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. AMM uniżona służebnica
Niepokalanej Maryi Oblubienicy Ducha Świętego.

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
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/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
22.06.2019r. Słowo św. JPII

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. DM JPII – AMM. Ja św. Jan
Paweł II pozdrawiam was zebranych na tej modlitwie braci w Chrystusie Panu
.................... i ciebie AMM, która teraz to słowo świętego pouczenia spisujesz.
Niech błogosławieństwo BOGA OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO przez Niepokalane Serce
Królowej Polski za moim wstawiennictwem spłynie na Was i wszystkich, którym z łaski Bożej
będzie dane to pouczenie czytać, kontemplować i wypełniać . Amen. Amen. Amen. Mówię
mocą Ducha Świętego w wigilię NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA - TAK- pamiętam byłem w
twojej miejscowości w parafii ........... jako kardynał w drodze tej pielgrzymki ziemskiej.
Koncelebrowałem Mszę Świętą, ty też tam byłaś ze swoją przybraną mamą-to przypomina teraz
Anioł Stróż.

Kult Najświętszego Serca można rzec wyssaliście z mlekiem matki. Wywodzi się z tradycji i
głębokiej wiary zrozumienia świętych prawd Bożych, jest dany dla poznania dusz pokornych,
małych, mistycznych. AMM od Apokalipsy, ty jesteś jedną z nich i was bracia w/w powołano do
tej misji ADOROWANIA EUCHARYSTYCZNEGO SERCA JEZUSA. W tym jest wielkie
wezwanie Boże. To przez te DM Mojego Imienia dał Bóg Wszechmogący przez waszą
posługę, modlitwę, łaskę gromadzenia się w tych miejscach schronienia, jak teraz
widzicie na te Czasy Ostatnie, gdy SAKRAMENT EUCHARYSTII ZOSTANIE
UBEZWŁASNOWOLNIONY /zaniknie/.

Martwym Go chcą ci „mądrzy” w cudzysłów wzięci, sprawujący urząd na Watykanie. I to
zarządzenie pójdzie kolejno na diecezje, dekanaty i parafie. Wy w tych Domach będziecie
takimi małymi latarniami wiary, gdzie EUCHARYSTIA A W NIEJ ŻYWY PAN JEZUS PRZEZ
POSŁUGĘ WYBRANYCH KAPŁANÓW SPRAWUJĄCYCH OFIARĘ MSZY ŚWIĘTEJ
PRZETRWA W MAŁEJ TRZÓDCE DZIECI MARYI - APOSTOŁÓW TYCH CZASÓW ERY
DUCHA ŚWIĘTEGO.

To Duch Święty podał wam na modlitwie i poda z imienia tych kapłanów, którzy będą
sprawować Eucharystię wg reguły podanej przez Pana Jezusa na prawomocnym rycie. „Tenda
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Zielona” - Namiot Spotkania z Bogiem u M..... kontakt wypraszaj przez cierpienie,
wynagradzanie za grzechy "Sodomy i Gomory.

Powoli zbliża się kataklizm na USA i burza dziejowa w Polsce.

Imiona kapłanów to:...............................Te „Zielone Tendy” to są Namioty Spotkania jak za
czasów Mojżesza, będą spełniać tą funkcję spotkania z BOGIEM TRÓJEDYNYM. To jest
wielka łaska dana wam na te czasy prześladowań chrześcijan. Proszę przygotujcie
wszystko co jest podane do sprawowania tych sakramentów w ukryciu w wielkim
zaufaniu do BOGA i JEGO Umiłowanej Matki Strażniczki EUCHARYSTII.

Tam /u J..... / też jak było powiedziane „Tendę Zieloną” rozłożę i Ja św. JPII to potwierdzam.
Kochana siostro w Chrystusie Panu, trwaj w pokoju. Ksiądz A........ jak go Bóg doświadczy to
sam przyjdzie, by koncelebrować Mszę Świętą wg/ tradycji w wieczerzy ostatniej podanej,
przez samego Jezusa Pana. W tej intencji trzeba się modlić jedną częścią różańca świętego o
dobrych przez Ducha Świętego wyznaczonych kapłanów. Następna „Tenda Zielona - Namiot
spotkania z Bogiem będzie rozłożona w .............. u M....... Jest przygotowany ministrant, zna
kapłanów, Bóg mocą Ducha Świętego wskaże właściwego. Tak było powiedziane, „a Hetmanka
Królowa Polski wyśle”. Tak Eucharystia, ten dar nad dary przetrwa w „małej trzódce” i w JEJ
wiernych kapłanach.

Trzeba bardzo prosić, by arcybiskupi, biskupi, kapłani w Polsce nie przyjęli tej nowej
formy sprawowania EUCHARYSTII BEZ KONSEKRACJI CHLEBA I WINA A NIE BĘDĄ
UWIELBIAĆ OHYDY SPUSTOSZENIA, O KTÓREJ MÓWI PROROK DANIEL I APOKALIPSA
ŚWIĘTEGO JANA.

JA ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II POZDRAWIAM WAS WSZYSTKICH SŁUCHAJĄCYCH,
KONTEMPLUJĄCYCH, CZYTAJĄCYCH TE ORĘDZIA. KOCHAM WAS. KOCHAM WAS I
BĘDĘ POMAGAŁ. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN.
Potwierdzenie psalm 30 werset 10 zapisz. Temat: Dziękczynienie za wybawienie od śmierci. "J
aki zysk z krwi mojej z mojego zejścia do grobu. Czy proch może cię wysławiać. Czy może
zwiastować wierność twoją "-
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rozważyć całość.

Cieszę się ze spotkania was franciszkanek z abp Janem Pawłem Lengą. Słuchać Go, czytać
książki, innym przekazywać, ma wielką miłość, pokorę i godność królewską, naśladować
szczególnie arcybiskupi, biskupi, kapłani i moi krajanie AMM - do wszystkich to mówię, a twoja
prośba o błogosławieństwo dla DM Mojego Imienia będzie wam towarzyszyć zawsze. Bóg jest
miłością, kocha was. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Anioł Stróż
przypomina te miejscowości, które zostały podane tj. U.... G.....

Za zbory zielonoświątkowców modlić się, mogą posłużyć jako miejsca schronienia na
czas pożogi i trwogi, prześladowań kapłanów, którzy nie ulegną tej szerzącej się
Apostazji Kościoła świętego w POLSCE. Potwierdzenie: Apokalipsa 2 rozdział, temat: „List
do zboru w Efazie”, werset 4, zapisz:
"Lecz mam ci
za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość."
/rozważyć całość/.

Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Jedynemu za tą łaskę świętego pouczenia daną przez
opiekuna tych DM św. JPII. Amen. Amen. Amen. Spisane w godzinie Miłosierdzia Bożego.
Teraz złóż dziękczynienie ze Mną też Koronką do Bożego Miłosierdzia, wzywając cały Dwór
Królowej Matki Miłosierdzia. I niech się tak stanie . I tak się staje. Amen. Amen. Amen.

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

25VI.2019r. Oktawa Bożego Ciała
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+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Trwać w pokoju serca dziecko
moje to jest łaska Boża AMM, spisać "Słowo Boże " to jest łaska Boża. Otrzymałaś
potwierdzenie w wigilię Bożego Ciała podczas Eucharystii, psalm 8, temat: Wszechświat i
człowiek świadkiem Chwały Bożej
. Werset 3 zapisz:
"Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim. Aby poskromić
wroga i mściciela".
Teraz przemówi mocą Ducha Świętego Pan i Bóg Twój Jezus Chrystus Żywy obecny w tym
płatku chleba. Napisz: Tak w tym płatku chleba konsekrowanego przez nałożenie rąk
kapłańskich namaszczonych mocą Ducha Świętego to się staje. Tak jak powiedziałem do
uczniów w drodze do Emaus - mówili: Czy nie pałały serce nasze, gdy prawdy wiary nam
wyjaśniał, przechodząc epizody starego testamentu, tłumaczył Pismo Natchnione. Nie
rozpoznali Mnie Jezusa Zmartwychwstałego, Żywego Chrystusa Mistrza, Nauczyciela,
Zbawiciela, który Swoje Ciało dał w ofierze, by przebłagać Boga Ojca i dać nam tak jak wtedy i
teraz Siebie za pokarm na życie wieczne.

Rozpoznali go Apostołowie tamtych czasów po łamaniu chleba, dziękczynnej modlitwie do
Ojca. Po błogosławieństwie otworzyły się im oczy ducha, serca i spadła zasłona. Lecz Król
królów, Pan panów zniknął im z oczu, a trzej uczniowie wrócili do Jerozolimy, by głosić JEZUSA
TO JEST MNIE, UKRZYŻOWANEGO, ZMARTWYCHWSTAŁEGO, KTÓRY ŻYWY JEST TEN
KTÓRY JEST.

A teraz wy Apostołowie Bożej Miłości Nowej Ery Ducha Świętego, wybrani na te czasy
apokaliptyczne. Dla was zadanie: Mówcie innym dzieciom Maryi Matki Mojej i Waszej o
tym wielkim oszustwie zmiany reguły Konsekracji Chleba i Wina, gdzie Mnie Jezusa
Chrystusa w ciele i krwi nie będzie. To jest łaska dla nielicznych kapłanów wybranych,
bardzo mało biskupom dana do rozpoznania. "Zniknę wam z oczu".

Tak Apostołowie tych czasów zmierzchłych, walki Mojego wroga Antychrysta, który usilnie dąży
przez loże masońskie kierujące współczesnymi anty-hierarchami, by Mnie Żywego Chrystusa
obecnego w Eucharystii unicestwić na wieki. A to idzie od wnętrza Kościoła na Watykanie,
gdzie „niegodny syn zatracenia” tym wszystkim herezjom ulega i mu się wydaje, że dokona.
Jednak z dopustu Bożego Bóg Ojciec Przedwieczny dozwolił, by się tak dokonało, by oczyścić
Kościół swojego Syna, by już MNIE nie lekceważno , nie odtrącano nie ukrzyżowano na nowo.

13 / 51

Orędz.-Alicja M.M./cz.V- Boże rozeznanie /
Wpisany przez DM JP2
czwartek, 13 czerwca 2019 20:22 - Poprawiony czwartek, 10 października 2019 14:13

Czas ucisku już jest i potrwa tak jak mówią proroctwa 3,5 roku, lecz Mój Ojciec
Przedwieczny w Swojej Mądrości, Miłości i Sprawiedliwości może ten czas skrócić.
Oczyści to plugastwo herezji szerzącej się w Kościele Matki Kościoła świętego w Polsce
i na świecie.

Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych czasów,
przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach
schronienia; w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św.
Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi
przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele
uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.

Nie mniej jednak czas pożogi i trwogi sprawiedliwości Ojca Przedwiecznego - interwencji Sądu
Ducha Świętego w wielkim miłosierdziu nadejdzie, jako łaska by zrównoważyć wagę waszych
dobrych i złych uczynków . Ale szala tej wagi złotej, którą w pieczy ma św. Michał Archanioł
ciągle pogłębia się na „nie”.

Jeszcze wspomaga Bogurodzica -wasza Umiłowana Matka Korony Polskiej i Litwy i JEJ
wtedy oddanych księstw za Króla Jana Kazimierza u stóp Matki Bożej Łaskawej we
Lwowie, a teraz państw. To przymierze jest respektowane przez niebo, bo BÓG jest
wierny w swoich prawach.

Trzeba nieustannie jak mówi św. Jan Paweł II to zawierzenie TOTUS TUUS powtarzać wy arcybiskupi, biskupi, kapłani i ludu mój.

I te pielgrzymki do tronu Pani Ostrobramskiej kontynuować, bo jest Patronką Czasów
OSTATNICH I JEST WŁADNA UPROSIĆ ŁASKI POGROMIENIA TYCH HORD ZŁEGO w
waszych rodzinach w manifestacji wszelkich przejawów gendar, homo-seksualizacji,
pedofilii, pouczania dzieci różnych form deprawacji, a za tym idącej cywilizacji śmierci
nie bezbolesnej dla chrześcijan.
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To jest wszystko program, który wprowadza patologię niszczenia rodziny w małżeństwie
będącej, rodzin zakonnych, kapłańskich, rozbija młodzież. Te bojówki masońskie
opłacane przez loże profanują wszystko co jest prawe i zawarte w Dekalogu - nienawiść
wlana w serca szczególnie młodzieży. Młodych adeptów w seminariach, bardziej
kochających Mnie w Eucharystii do serca przyjmujących na kolanach - szykanowano,
wyśmiewano.

Prześladowanie chrześcijan trwa. To prowadzi do profanacji obrazów w tym Królowej
Polski, Eucharystii, Mszy Świętej, wyrugowania religii ze szkół, napadania na Moich sług
w kapłaństwie itd...................... AMM Moja oblubienico Różo Mistyczna od Apokalipsy,
otwieraj zawsze swoje serce na moc tchnienia Ducha Świętego.

Ciesz się i raduj z posługi, którą dałem wam za łaską wyproszoną przez Maryję Matkę
Kapłanów Królowej Polski. Sam Bóg Ojciec w Trójcy Jedyny, Ja również - potwierdziłem
to dzieło i proroctwo dane na te „DM św. JPII” i twoją posługę "Słowa Bożego" w
orędziach proroka Cypriana Polaka. To jest dwustronne potwierdzenie prawdziwości
tych orędzi.

Trwaj w pokoju i do wszystkich to mówię. Ja Żywy Baranek, obecny w Słowie wcielonym,
obecny w Eucharystii, mówiący teraz mocą Ducha Świętego do twojego serca i serc
wszystkich Polaków w Polsce i za granicą.

Błogosławię, żądam - nie lekceważcie dzieci Mojej Umiłowanej MATKI HETMANKI NARODU
POLSKIEGO. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN.
Potwierdzenie "Słowa Bożego": List I św. Pawła do Koryntian 8 rozdział, werset 3. Zapisz: "Lec
z jeśli kto miłuje Boga do tego przyzna się Bóg"
.
Temat: „
Sprawa pogańskich ofiar”
. Właśnie teraz będą składane na wszystkich Moich Ołtarzach w Kościele Katolickim
Apostolskim jako profanacja Mojej Ofiary to jest EUCHARYSTII w pełnym tego słowa
znaczeniu.
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A teraz przemówi MARYJA KAPŁANKA STRAŻNICZKA EUCHARYSTII. Potwierdzenie "Słowa
Bożego": Psalm 20, temat: „Prośba o zwycięstwo dla Króla”, werset 6. Zapisz: "Będziemy się
weselić ze zwycięstwa Twego. W Imię Boga Naszego wzniesiemy sztandary".
Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”. Zapisz to słowo co usłyszałaś na modlitwie adoracji Mojego Syna:
"
Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą".
I tak się stanie dziecko Moje, Moja niewolnico złączona tym węzłem miłości w Moim
Niepokalanym Sercu.

Tak miałaś przypomnienie duchowej wizji - Cudu w Garabandal, gdzie też
pielgrzymowałaś z grupą modlitewną. Te wszystkie proroctwa już wkrótce się wypełnią,
choć nie wszystkie zostały podane do wiadomości publicznej ludowi mojemu, by się
modlił w tych intencjach, by zapobiec tej katastrofie moralnej, która teraz w sposób
szczególny rozprzestrzenia się na wszystkich jego etapach.

To tam w Garabandall na drodze krzyżowej usłyszałaś słowo od Mojego Syna ''Zawsze złączeni
razem", co było powtórzone w Skępem - Sanktuarium Moim, gdzie na moją prośbę na miejscu
objawień wybudowano drogę krzyżową. Masz znaczny udział w tej sprawie, nie tylko z
przekazania Mojego przesłania do Ojców Bernardynów jaki i samej ofiary. To tu również Pan z
Krzyża Jezus Chrystus powiedział gdy lamentowałaś przed operacją nóg: "Zobacz, jakiego
wybrałaś Mistrza Nauczyciela". Jak pamiętasz, na moją prośbę już w drugiej pielgrzymce do
Fatimy postawiłem wyraźne pytanie: „A jak byś tak nie chodziła?”. Dopiero w La Salette dałaś
odpowiedz na „tak”. Był to czas wyborów w twojej Ojczyźnie i cierpienie było potrzebne. I to
złączenie duchowe trwa.

Trzeba przejść wiele utrapień poniżeń, odrzucenia od dziecka, by wejść na tą drogę
mesjańską, wynagradzania Dwóm Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi przez Przeczyste
Serce św. Józefa. To na Jasnej Górze Zwycięstwa powiedziałam: "Jam cię dziecko nigdy nie
opuściłam - Jam zawsze przy tobie byłam'' i będę, gdy czas próby moich wybranych dzieci w
służbie kapłańskiej i świeckich grupach modlitewnych się przybliża.

Trwa pustynia, pustkowie - pustka w sercu, gdy nie będzie pożywania Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej według zasad ustanowionych przez Mojego Syna podczas Ostatniej
Wieczerzy i ta Ostatnia Wieczerza i teraz się zbliża.
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Bo ukrzyżują na nowo Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii,
konsekracja zostanie zniesiona i nie będzie GO w tych cząstkach chleba. Jak w Emaus
zniknie z ich oczu bo nie chcą JEGO w Kościele, a więc całkowita profanacja E U C H A
RYSTII.

Ja Matka Wasza Królowa Narodu Polskiego Hetmanka Niewiasta z Apokalipsy, będę
razem z wami na tej pustyni. Bo Bóg Ojciec Przedwieczny dał Mi władzę i zdepczę ten
pomiot żmijowy. I tak się stanie, nie lękajcie się Jestem z wami, gdy Kościół Mojego Syna
zejdzie do katakumb jak za pierwszych chrześcijan. Oczyszczenie Kościoła, męczeństwo
wielu da posiew na dobre powołania kapłańskie, ożywi wiarę narodu w POLSCE, która
będzie przewodziła.

Kiedy nastąpi oczyszczenie mocą „Prześwietlenia sumień”, a Mój Syn Jezus Chrystus
Król będzie godnie intronizowany na Króla Polski, to wtedy nastanie „jedna owczarnia i
jeden pasterz”. A teraz Ojciec Wszechmogący Potężny Sprawiedliwy w swoich wyrokach,
będzie was pasł rózgą żelazną.

AMM napisz, że nie są to słowa twoje, ale JA KRÓLOWA WASZYCH SERC - dzieci
umiłowanych Apostołów Nowego Jeruzalem Polski do was mówię mocą Ducha Świętego, który
tylko i wyłącznie ożywia Kościół Mojego Syna i Jego sług w kapłaństwie wg hierarchii, gdy
otwierają swoje serca i zechcą prowadzić Mój lud według Jego Majestatu natchnienia.

Dzieci Boże módlcie się adorując Mojego Syna, póki jeszcze jest Żywy w Eucharystii.
Zamawiajcie Msze Święte wynagradzające Dwóm Najświętszym Sercom przez Przeczyste
Serce św. Józefa, św. JPII i wszystkich świętych, szczególnie ze św. Magdaleną, by
zadość uczynić za te grzechy Sodomy i Gomory, bym mogła ochronić mój lud wybrany
NOWE JERUZALEM POLSKĘ.

Niech was błogosławi Bóg Ojciec Wszechmogący Syn Mój ODKUPICIEL DUCH ŚWIĘTY
NAUCZYCIEL PRZEZ MOJE NIEPOKALANE SERCE I PRZECZYSTE SERCE ŚWIĘTEGO
JÓZEFA. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. I NIECH SIE TAK
STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. Składam pocałunek na twoim policzku AMM Moja wierna
służebnico pańska i dla wszystkich daję, niech ten pocałunek pokoju umocni waszą wiarę
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nadzieję i miłość do Boga i bliźniego, szczególnie dla tych, którzy słuchają, czytają te święte
pouczenia dostępne na tej stronie internetowej DM JPII. „Szczęść Boże” mówię staropolskim
obyczajem.

Złóż dziękczynienie razem ze św. Ojcem Pio, że Bóg zechciał przyjąć tą ofiarę na to
dzieło wynagrodzenia, wyposażenia tego budującego się Kościoła w figurę św. Marii
Magdaleny, by za jej wstawiennictwem wypraszać przebaczenie tych nagminnie
szerzących się grzechów Sodomy i Gomory teraz w Polsce ojczyźnie twojej.

Dlatego trzeba bardzo prosić by ks. Proboszcz tej parafii, ten główny ołtarz wykonał na
wzór Ołtarza z Bazyliki Zmartwychwstania w Ziemi Świętej, gdzie pod krzyżem po lewej
stronie jest figura Matki Bolesnej, a po prawej św. Maria Magdalena, a figura św. Ojca
Pio to wierny symbol św. Jana w kaplicy adoracji. Niech grupa modlitewna modli się w
tej duchowej intencji.

I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie " Słowa Bożego": Apokalipsa św.
Jana rozdział 16, werset 6. Zapisz: "Ponieważ wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do
picia też krew, zasłużyli na to".
Temat: Wizja siedmiu
czasz i plag. Polecam Ja Królowa św. Szkaplerza Pani Tomaszowa Lubelskiego Pogromczyni
Złego wysłać to przesłanie do ks. biskupa M.R i proboszcza parafii św. Ojca Pio. To przypomina
Anioł Stróż Polski AVE. Pozdrawiam wasze exl. czas brewe. Prośbę tego pouczenia Królowej
Polski wykonać. Amen. Amen. Amen.

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
Pierwsza sobota miesiąca lipca 06.07.2019 r.
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+++ W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Córko Moja umiłowana AMM potwierdzenie "Słowa Bożego" otrzymałaś po Mszy Świętej i Adoracji Mojego Syna
wynagradzającej Mojemu Niepokalanemu Sercu. Psalm nr 40, werset 6: "Wiele cudów
uczyniłeś Panie, Boże Mój, a w zamysłach twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je
chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć".
Błogosławię prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.
Amen.

Zmów teraz Mój Święty Różaniec razem z Radiem Maryja/część Chwalebną/. Tak, spisz temat
jak powiedziałam: „Płomień Mojego Niepokalanego Serca wg świętej woli Majestatu Boga
w Trójcy Jedynego z potrójną siłą rozszerzy wasze serca”
- dzieci Moje
Apostołowie wybrani Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska. I niech się tak stanie. Amen.
Amen. Amen.
Tak, Płomień Mojego Niepokalanego Serca ma moc kruszyć działania szatana, który
nieustannie Mnie Mamie Mojego Syna wydaje walkę.
Ta walka dla niego i całej manifestacji zła ma się ku końcowi.

Jednak potrzebujemy waszego wsparcia, waszych serc ofiarnych, otwartych na działanie
Ducha Świętego, waszych modlitw pełnych wiary, waszych rąk i nóg by ocalić "BIAŁEGO
ORŁA" - MOJE KRÓLESTWO, by ohyda spustoszenia, a więc profanacja Mszy Świętej wg
starego rytu nie była zmieniona, by zachować tą regułę Mojego Syna wypowiedzianą
podczas Ostatniej Wieczerzy. To jest walka wręcz - być lub nie być Polską, by jak
powiedział Mój Syn Jezus Chrystus, „nie skreślono was z mapy świata”.

A co wam może dać ten świat zakłamany? Wy macie być nie z tego świata- to jest nie żyć
duchem tego świata. Walczyć o wartości religijne trzeba, zachować wiarę ojców waszych, gdyż
przyjście Mojego Syna Jezusa Chrystusa jest bliskie.

Dlatego te manifestacje zła w różnej formie są nagminne zarówno wśród młodzieży, którą
za pieniądze loży masońskich deprawują LOBBY w szkołach policealnych jak i dzieci
przedszkolnych przez programy edukacyjne- prowadzając naukę seksu.

To ingerowanie niemoralne w edukację waszych dzieci, to nie są prawa Boże, ale
przewrócenie Dekalogu do góry nogami w systemie edukacji, co bardzo odbije się na
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psychice tych najmniejszych, których umiłował Mój Syn mówiąc: "Pozwólcie dzieciom
przyjść do Mnie", którzy są wonnym bukietem przed samym tronem Boga Ojca
Przedwiecznego i na taką deprawacje nie pozwolę.

Wy macie Apostołowie Mojej Miłości Macierzyńskiej nieść ten Płomień Mojego
Niepokalanego Serca do wszystkich, mocą Ducha Świętego ogarniać cały świat. To Duch
Święty będzie miłością oczyszczał zdeprawowane serca Moich dzieci w Polsce, te serca
nieletnich, niedojrzałych emocjonalnie.

Wy Apostołowie tych czasów Nowej Ery Ducha Świętego, która ma przynieść spokój w sercach
i pokój oraz oczyścić to Moje Królestwo z tych naleciałości złego, winniście być wychowani do
czystości w całym tego słowa znaczeniu.

Polecam: „Nieustanna modlitwa w sprawie ogarnięcia MOJĄ miłością wszystkich dzieci”,
bo informacja
o „nowej” edukacji podawana rodzicom nie jest prawdziwa - wychowawcy muszą wychodzić z
tych lekcji. Dotyczy to wielkich aglomeracji miejskich /Warszawa, Gdańsk itd./ Tak decydują
nieuczciwi włodarze, ale rodzice winni być rzetelnie informowani i nie pozwalać, bo wasze
familie mają brać przykład z chrześcijańskiej Świętej Rodziny z Nazaretu.

Dziecko Moje AMM, trwa walka o każde dziecko. Ogarniajcie ich wszystkich MOCĄ
MOJEGO PŁOMIENIA MIŁOŚCI, który pali niszcząc zło, a rozpala serca do miłości Boga i
bliźniego, buduje dobre społeczeństwo.
Z
„nowej” edukacji wynika nietolerancja praw religii, profanacja, niszczenie życia,
aborcja, szerzenie każdej formy moralności, LGBT, eutanazja.

Tego chcecie? Program z piekła rodem promować? Te wszystkie programy nie są wg woli
Świętej Bożej. Są podsycane i proponowane przez UE. Ta walka w Kościele rzymsko katolickim -apostolskim też jest. Lutra się wywyższa, który nie popierał TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ, głosił herezje. / Telefon od M.B. który jest w Częstochowie u tronu
Królowej Polski. Prosi bym modliła się adorując Jezusa za niego w godzinie 14.00 do 15.00
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na naznaczonej mu adoracji całodziennej w moim mieście, trwałam do 16.00
/.

Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”. Trwaj w pokorze serca i ducha. Ja Oblubienica Ducha
Świętego prosiłam za tobą i za wami dzieci Moje, którym z łaski Bożej Boga
Wszechmocnego będzie dane to pouczenie święte zgłębiać, potęgę jego przyjąć i
moc tego „PŁOMIENIA MOJEGO” przekazywać dla innych dzieci moich, gdzie dusza jest
zagrożona i nie ma jasności co do praw wiary, nadziei i miłości.

Należy te osoby i najbliższych błogosławić w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego przez
wstawiennictwo Mojego Niepokalanego Dziewiczego Serca, przekazywać miłość przez
pocałunek pokoju, który składam na twoim policzku prawym moja mała oblubienico,
córko królewska, mistyczna duszo.

Wam Moje kochane dzieci też ten dar przekazuję, jednoczyć się na modlitwie duchowo, gdy
ż nie będzie możliwości korzystania z Eucharystii przez właściwą Konsekrację chleba i wina.
Nieustannie prosić o kapłanów zawierzonych Mojemu Niepokalanemu Sercu, zawierzać
ich codziennie, by mogli sprawować godnie Ofiarę Mojego Syna, a nie wstawiać
paradoksów nowej heretycznej namiastki świętowania, ucztowania ofiar pogańskich o
czym była mowa w przekazach.

Należy te orędzia wstawić dla przypomnienia, konkretnie jak będzie taka mistyfikacja
Mszy Świętej - łączenia wszystkich religii powielana; gdzie antychryst, smok i fałszywy
prorok będzie adorowany, co jest profanacją TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

A wy dzieci uczestniczący w takich rzekomo Mszach Świętych będziecie pożywać sam
chleb bez ciała i krwi Mojego Syna. To przypomnienie jest bardzo ważne../orędzie z 25VI
2019-cz.V-Boże rozeznanie- strona DM/........................
Niech dzieci Moje nie dadzą się zwieść bogatą oprawą i namiastką Eucharystii.

Trwajcie w pokoju wy wybrani Apostołowie Nowej Ery Ducha Świętego, Mojego „Oblubieńca”Nowego Jeruzalem Polski, by tej łaski nie zmarnować.
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Módlcie się, by ta ohyda spustoszenia nie ogarnęła polskich hierarchów, by Episkopat
Polski nie wyraził zgody na to oszustwo, choć naciski masońskie będą wielkie. Nie mniej
można wiarę w POLSCE w MOIM KRÓLESTWIE ZACHOWAĆ, nie przystępując do tego
dzieła wyeliminowania Pana Jezusa Mojego Syna z Eucharystii.

To teraz właśnie ważą się losy waszego i Mojego Narodu, dlatego prosiłam i proszę o
modlitwę za rząd, parlament jak też za Episkopat Polski:

Przez dziewięć dni dziewięć Koronek do Miłosierdzia Bożego, bym Mogła tak Mi drogą
modlitwę i wszelkie ofiary zadośćuczynienia, Msze Święte - jeszcze Żywego Chrystusa,
akty pokutne, post - ofiarować Ojcu Przedwiecznemu prosząc o ratunek.

W wielkiej potrzebie jesteście wy dzieci polskiej ziemi. Ja jako Hetmanka waszego Narodu
ciągle szukam możliwości, tak tej furtki - jak wyjść z tego impasu. Po pierwsze wyratowania
was z nowych „rozbiorów”, po drugie w obronie wiary i tradycji by zachować konsens tej
wiarygodnej interpretacji Ofiary Mszy Świętej Mojego Syna.

A wy bądźcie tymi małymi ofiarnikami. Pomóżcie Mnie Waszej Mamie i Mamie Jezusa ogarnąć
to wszystko zło mocą modlitwy, ofiary przez wasze "TAK". Bądźcie tymi małymi "ISKRAMI",
które zapalają wszystkie serca do miłości Boga i bliźniego. To jest ten czas „brewe”.

Prośby Moje proszę traktować poważnie. To Duch Święty będzie serca wasze napełniał,
innych oświecał, wypalał nienawiść, złość i wszelkie herezje. Tylko trzeba uwierzyć,
zaprosić Go idąc do rodziny, znajomych w pokorze serca ze Mną Matką was wszystkich.
Prosząc też św. Józefa, by wam towarzyszył z Aniołem Stróżem, a moc miłości będzie
uzdrawiać i nada sens życia w prawdzie, a prawdą jest CHRYSTUS i On was wyzwoli.

Ja Matka przygotowuję dla Niego wasze serca pełne miłości, choć bolejące; niejednokrotnie
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rozdarte są wasze kapłańskie serca, bo jesteście jak to stado owiec ewangelicznych, nawet gdy
jedna się zagubi to Mistrz ich szuka, zostawiając te dziewięćdziesiąt dziewięć.

Więc odwagi Moi synowie w kapłaństwie. Ja Matka Kapłanów czuwam, ale błagam
oddajcie Mnie swoje serca, by Duch Święty w nich mieszkał i wypalił te złe nawyki, które
przekazali wam niegodni synowie w biskupstwie będący arcypasterzami, ale też
anty-pasterzami. Tak, grzech trzeba potępić, ale personę ratować, oczyścić serca w
sakramencie pokuty, zachować Dekalog to jest testament na życie doczesne i wieczne,
uniżyć się przed Bogiem Trójjedynym, spowiedź z całego życia, a wybaczy wasze
słabości.

Uniżenie to jest wasz priorytet, by uzyskać przebaczenie - białą szatę. I dzieci Moje
pouczać, nie wpadać w herezje. Apostazja w kościele już jest, oczyszczenie trwa, wielka
burza w Moim Królestwie Korony Polskiej i Litwy.

Te kraje są złączone w niebie i jest dla nich przygotowana wielka misja prowadzenia
Kościoła świętego apostolskiego, katolickiego. Zapowiedź tego otrzymaliście w
przekazach Adama Człowieka. Prośba o tą prawdziwą Intronizację Mojego Syna na Króla
Polski ciągle aktualna, a Litwa to uczyniła. Mianowała Mojego Syna w Wilnie mocą
ustawy w obecności przedstawicieli Rządu i wysłannika Watykanu.

A u was to jest w POLSCE, gdzie Ja ten kraj wybrałam co tak cicho; bo dajecie się Wy
arcybiskupi, biskupi wodzić za nos jak mówi to staropolskie przysłowie. Pytam, komu
składaliście przysięgę - czy nie Mojemu Synowi? Gdzie wasza pierwotna miłość? Zrzucie te
zasłony z oczu i wyrzućcie te kamienie z serc. Ducha Świętego słuchać, wyprowadzić dzieci
Moje na drogę prawdy, Kościół Mojego Syna ratować. Na co czekacie, czy na Sąd Ducha
Świętego, który zmniejszy wasze szeregi, zostanie was około dziesięciu procent, a reszta
otrzyma miejsce w jeziorze siarki?
Zastanówcie się, to jest Moje Matki Kapłanów wołanie. Alarm. Alarm. Alarm!!!

Ruszajcie do boju, to jest ostatni bój z Moim odwiecznym wrogiem antychrystem i waszym. Czy
tego nie pojmujcie? Zatrzymaliście łaski płynące z nieba, nie słuchacie natchnień Ducha
Świętego, nie pełnicie woli Ojca Przedwiecznego. Tyle razy przypominałam, upominałam, ale
stwardniałe wasze serca tam na Watykanie, ale dla nich już prawie nie ma ratunku. Wszystko
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zanurzone jest w świętej woli Ojca Wszechmogącego, który oczyszcza Kościół Mojego i
Swojego Syna Jezusa Chrystusa. I tak się stanie.

To łączenie wszystkich religii, rytuałów, wprowadza zamęt, ciemność wokoło. Teraz tylko
błyskawice gniewu Ojca Przedwiecznego rozjaśnią te ciemności, ale będzie za późno.
Ostrzegam!

Polskę – Nowe Jeruzalem pragnę ocalić, ale nie widzę waszej współpracy Hierarchowie z
łaską Bożą, która dana wam za darmo jest wyproszona przez wstawiennictwo świętych i
błogosławionych waszej ziemi za pośrednictwem Mnie Hetmanki Narodu- Jasnogórskiej Pani
Królowej waszej, gdzie wspomagają Mnie w tym błaganiu maluczcy, których odrzucacie, a w
których ma upodobanie Bóg Ojciec i w tobie też AMM umiłowana córo królewska, oblubienico
Jezusa Mistrza twego i Ducha Świętego gołąbko.

Błogosławię w imię Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce. Napisz, że to
"Święte pouczenie" dała Królowa Polskiego Narodu. Mocą Ducha Świętego przekazujcie,
wypełniajcie, czytajcie na stronie DM św. JPII.

To uwielbienie Najdroższej Krwi Mojego Syna jest bardzo miłe, ważne. Koniecznie
okrywajcie się tym darem - "KREW Z KRWI MOJEJ I CIAŁO", by nie unicestwiono daru
Eucharystii. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie "Słowa Bożego",
Apokalipsa 8- temat: Głos siedmiu trąb werset 1,2, 5.
" A gdy zdjął siódmą pieczęć,
nastało w niebie milczenie na około pół godziny. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed
Bogiem, i dano im siedem trąb. Anioł wziął kadzielnicę i napełnił ich ogniem z ołtarza i zrzucił
ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty i błyskawice, i trzęsienia ziemi”.

Mój kochany Anioł Stróż przypomina: Złóż jako dziękczynienie Modlitwę Adoracji Uwielbienia
Mojego Syna razem z Aniołem Stróżem Polski AVE, który teraz przypomina:

„Zwołać konklawe w Licheniu u stóp Matki Bolesnej Królowej Polski”. I niech się tak
stanie. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Wysłać z polecenia Bożego do
Przewodniczącego Episkopatu Polski.
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Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Jedynemu za tą łaskę daną Narodowi Polskiemu i mnie
najmniejszej służebnicy NMP, Królowej Mojego Serca za łaskę spisania tego pouczenia
świętego. A.M.M.

----------

Odniesienia – Przypomnienie wyjątków z poprzednich orędzi o mistyfikacji Mszy Świętej,
łączenia wszystkich religii - gdzie antychryst, smok i fałszywy prorok będzie adorowany, co jest
profanacją TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

Odnośnik 1) /Orędzia cz.I -20I2018- wizja/.

Zobaczyłam sprawowanie Mszy Świętej tzw. nowoczesnej - łączenia wszystkich wyznań w
Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Mocna łapa zwierzęca-Bestii, oparta o ołtarz ofiarny w
centralnym punkcie- wznosząca kielich ofiarny zakończona pazurami, chleb i wino zastąpione
wodą z robakami, które się ciągle pomnażały /pojemnik z wodą- w środku wodorosty z młodymi
nieopancerzonymi tj. bez skóry - wężami/.
Wcześniejszy obraz to zamiast świętej hostii placek z jajek na patelni przewrócony do góry nogami -tzw. afritata po włosku i słowo:
„Proroctwa dziecko muszą się wypełnić".

Wizja: /Poleca Mój Święty Anioł Stróż/. Pracując w Italii, opiekując się chorymi, słyszałam /a
było to mieszkanie w bloku/. Pod nami co jakiś czas jakby modlitwy, głośne zawodzenia pieśnito tam modliła się grupa buddystów. Pan dał mi zrozumieć, że z niej nie wychodzą żadne łaski.
Obraz, który duchowo zobaczyłam z łaski PANA Jezusa był taki:

Postawiony okrągły kosz w środku pełno kokonów i dużych jaj, z których wylęgały się węże. I
napisz, że to wszystko razem /„nowoczesna” ofiara, oddawanie czci „wężowi”/ jest właśnie
"Ohydą spustoszenia". W OCZACH BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO TO
OBRZYDLIWOŚĆ, do której dążą przeciwnicy Kościoła Świętego, by wprowadzić Lucyfera
samego. Nie lękaj się. Sam Pan Jezus cię prowadzi. Ja twój Anioł Stróż z woli świętej Boga
Wszechmogącego mam pieczę nad tobą.
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Odnośnik 2) /Orędzia cz.V-25VI2019/.
A teraz wy Apostołowie Bożej Miłości Nowej Ery Ducha Świętego, wybrani na te czasy
apokaliptyczne. Dla was zadanie: Mówcie innym dzieciom Maryi Matki Mojej i Waszej o
tym wielkim oszustwie zmiany reguły Konsekracji Chleba i Wina, gdzie Mnie Jezusa
Chrystusa w ciele i krwi nie będzie. To jest łaska dla nielicznych kapłanów wybranych,
bardzo mało biskupom dana do rozpoznania. "Zniknę wam z oczu".
Tak Apostołowie tych czasów zmierzchłych, walki Mojego wroga Antychrysta, który usilnie dąży
przez loże masońskie kierujące współczesnymi anty-hierarchami, by Mnie Żywego Chrystusa
obecnego w Eucharystii unicestwić na wieki. A to idzie od wnętrza Kościoła na Watykanie,
gdzie „niegodny syn zatracenia” tym wszystkim herezjom ulega i mu się wydaje, że dokona.
Jednak z dopustu Bożego Bóg Ojciec Przedwieczny dozwolił, by się tak dokonało, by oczyścić
Kościół swojego Syna, by już MNIE nie lekceważno , nie odtrącano nie ukrzyżowano na
nowo.....

Trwa pustynia, pustkowie - pustka w sercu, gdy nie będzie pożywania Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej według zasad ustanowionych przez Mojego Syna podczas Ostatniej
Wieczerzy i ta Ostatnia Wieczerza i teraz się zbliża. Bo ukrzyżują na nowo Mojego Syna
Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii, konsekracja zostanie zniesiona i nie będzie
GO w tych cząstkach chleba.

Jak w Emaus zniknie z ich oczu bo nie chcą JEGO w Kościele, a więc całkowita
profanacja E U C H A R Y S T I I . Ja Matka Wasza Królowa Narodu Polskiego Hetmanka
Niewiasta z Apokalipsy, będę razem z wami na tej pustyni.... Dzieci Boże módlcie się
adorując Mojego Syna, póki jeszcze jest Żywy w Eucharystii. Zamawiajcie Msze Święte
wynagradzające Dwóm Najświętszym Sercom przez Przeczyste Serce św. Józefa, św.
JPII i wszystkich świętych, szczególnie ze św. Marią Magdaleną, by zadość uczynić za te
grzechy Sodomy i Gomory, bym mogła ochronić mój lud wybrany NOWE JERUZALEM
POLSKĘ.

Odnośnik 3)

Rozszerzenie wątku dotyczącego słów: „Prośba o tą prawdziwą Intronizację Mojego Syna
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na Króla Polski ciągle aktualna, a Litwa to uczyniła. Mianowała Mojego Syna w Wilnie
mocą ustawy w obecności przedstawicieli Rządu i wysłannika Watykanu”.

Wykonane zadanie - Rejon Wileński uznał Jezusa za swego Króla!! I

Intronizacja Chrystusa Króla jest kolejnym znakiem wspólnych działań duchowych Polski i
Litwy. W przeciwieństwie do "Dzieła Miłosierdzia", które zaczęło się w Wilnie i przeniosło się do
Krakowa, Dzieło intronizacji Chrystusa Króla umiejscowiło się odwrotnie. Zapoczątkowane
zostało przez S.B. Rozalię Celakównę w Krakowie, ale pierwszą oficjalną stolicą państwową,
która dokonała wskazanej przez Jezusa Intronizacji stało się Wilno- stolica Litwy.

Intronizacja Chrystusa Króla Rejonu Wileńskiego odbyła się 12VI2009r. Wtedy to Rada
Samorządu Rejonu Wileńskiego kierowana przez Polaków, w łączności z duchowieństwem,
ogłosiła na uroczystej Sesji - Akt Intronizacji Chrystusa Króla w Rejonie Wileńskim. Poświęcono
również obraz Chrystusa Króla. Dokonano tego w w rocznicę 1000-lecia istnienia Litwy i jej
chrześcijaństwa. Akt Intronizacji Chrystusa Króla odczytała mer rejonu Maria Rekść w
obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Luigi Bonazzi i wikariusza generalnego bp
Juczasa Tunaitisa, podczas uroczystości jubileuszowych w mesjaszogolskim kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP. Fundatorem tego kościoła byli król Władysław Jagiełło i św. Królowa
Jadwiga.

Oto treść Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w Rejonie Wileńskim:

"Powodowani troską o los nasz i naszych rodzin oraz ośmieleni wszechogarniającą Miłością,
która wypływa z Najświętszego Serca Jezusowego, po uprzednio podjętej na Sesji Rady
Samorządu rejonu wileńskiego decyzji, dokonujemy Twojej Intronizacji jako naszego króla.
Pragniemy być całkowicie poddani Tobie w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i
społecznym".

Akt Intronizacji powtórzono w pierwszą rocznicę tego wydarzenia tj. 12VI 2010r. W dniu
29XII2010r.Samorząd Rejonu Solecznikowskiego przy akceptacji władz kościelnych podjął
decyzję o Intronizacji Chrystusa Króla na swoim obszarze. Wszyscy radni jednogłośnie poparli
uchwałę. Otwarte zostały drzwi do Intronizacji w parafiach.
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/Meni strony DM: MB Ostrobramska - patronka na czasy ostatnie ’

==========

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
16VII2019r.

+++ I. część - „Dusza szafirowa” - Tak usłyszałaś po nocnej Adoracji Najświętszego
Sakramentu uroczystości 25 lat, a więc Srebrny Jubileusz KORONACJI MOJEGO SYNA I
MNIE KRÓLOWEJ ŚWIĘTEGO SZKAPLERZA . AMM córko Moja wybrana. To Ja przez te
lata prowadzę cię za rękę. Trwałaś w Mojej i Syna Mojego szkole ewangelicznej i trwasz w tej
pielgrzymce życia smutku i radości. Błogosławię wszystkie dzieci Moje córy i synów, których
przez te lata zebrałam u stóp Matki i okryłam płaszczem Mojej Macierzyńskiej Miłości. W Imię
Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Tak radosna byłam podczas tej procesji. Odczułam waszą miłość, wizytowałam wasze i moje
miasto, urzędy, szkoły, patrzyłam w wasze serca, jaki płomień miłości jest, jaka lampa
zapalona. To wy kochana młodzieży macie być tym światłem, nieść Jezusa Jego Miłość
do innych i być tą solą, by zachować prawa Dekalogu, a więc wytrwać w wierze
chrześcijańskiej, katolickiej, apostolskiej. To jest dla was moje przesłanie.
Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Kocham was, kocham i prowadzę do Mojego Syna, który jest Miłością. Miłość siać i miłością
zwyciężać. Otrzymałaś tą łaskę włączenia się do tej modlitwy różańca świętego i niesienia
obrazu procesji. Bóg zapłać dla ks. Kustosza, Księdza który rekolekcje przygotował i homilię
wygłosił, wszystkim kapłanom koncelebrującym Mszę Świętą. Bóg zapłać wszystkim moim
córom i synom, którzy przyczynili się do uczczenia tego Jubileuszu pracując na Kalwarii Mojego
Syna, przygotowując ciasto itd. Wymienię po imieniu Moją wybraną córę Sabinę, która
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usłyszała to słowo: „Marto troszczysz się o wiele, a potrzeba tyko jednego, Maria wybrała tą
cząstkę lepszą”. Nie mniej obie złączone duchowo pracujcie na niebo. Tak trwałam na tej
audiencji u stóp Mojej Umiłowanej Mamy i Jej Syna Żywego Obecnego w Eucharystii do
procesji pokutnej przebłagalnej, gdzie w kilka osób franciszkanek na kolanach w godzinie
miłosierdzia dziękowaliśmy, uwielbialiśmy Majestat Boga w Trójcy Jedynego
.

Dnia 02.VIII.2019r. AMM. Dar darowania kar i win, który św. Franciszek z Asyżu nam wyprosił.
Tego doświadczymy na żywo, gdy dokonamy sakramentu spowiedzi, co z łaski Bożej
uczyniłam, błagałam by mnie przebaczył moje liczne grzechy, słabości, niedoskonałości, odkrył
dusze i serce przed kapłanem to jest Żywym Chrystusem prosząc o pomoc Królową Anielską.
Odczułam to działanie uzdrowienia wewnętrznego do łez i dotknięcia serca, to jest bicia serca
Pana Jezusa w moim sercu. Dziękuję Ci Boże Ojcze za tą wielką łaskę TWEGO MAJESTATU
daną dla twoich dzieci. Był to dzień wyjścia "pielgrzymki do Jasnogórskiej Hetmanki, Królowej
Polski od Matki Królowej Świętego Szkaplerza”, a więc odprowadzając pielgrzymów do granic
miasta, dał Pan czas na dziękczynienie.

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

22.VII.2019r.

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławi św. Jan Paweł II
was wszystkich złączonych w Domach Modlitwy Mojego Imienia z woli Ojca Przedwiecznego

29 / 51

Orędz.-Alicja M.M./cz.V- Boże rozeznanie /
Wpisany przez DM JP2
czwartek, 13 czerwca 2019 20:22 - Poprawiony czwartek, 10 października 2019 14:13

Syna Króla Polski - ufam , że tak się stanie, oraz Ducha Świętego, który Was pouczy co czynić
trzeba. Pozdrawiam szczególnie ciebie AMM moja mała sekretarko, córko Boga Ojca
oblubienico Jezusa Chrystusa, mała gołąbko Ducha Świętego, wybrana córo królewska Matki
Bożej Królowej Polski. Powitałem cię w Moim Krakowie mieście królewskim budząc ze snu,
gdzie pielgrzymowałaś z FZŚ, by pokłonić się pierwszej w Polsce błogosławionej Salomei klarysce z rodu Piastów. Powiedziałem: „Witaj w moim mieście i proś, by to miasto
KRAKÓW SIĘ OSTAŁO".

Dziękuję za twoje ofiarowanie w czasie Mszy Świętej, którą odprawił ten pobożny kapłan ks.
Andrzej H. wasz opiekun duchowy - też dołączył tą intencję / „O uratowanie Krakowa”/.
Prośba za wstawiennictwem wszystkich świętych i błogosławionych polskiej ziemi szczególnie
królewskiego dworu Królowej Polski i za przyczyną Księżnej Salomei, królowej Węgier została
przyjęta jak usłyszałaś duchowo. Bóg zapłać mówię Ja św. Jan Paweł II, bo bardzo to miasto
ukochałem.

Dziękuję również i szczególnie błogosławię księdza Andrzeja H. mówiąc: pokora twoja jest
cnotą i łaską i posługa kapłańska też - Persona CHRYSTE, gdy sprawujesz EUCHARYSTIĘ W
SŁUŻBIE KRÓLEWSKIEJ DLA CHRYSTUSA W CHRYSTUSIE I Z CHRYSTUSEM, TO JEST
NAJWIĘKSZY ATRYBUT BOŻEJ MIŁOŚCI W TOBIE I PRZEZ CIEBIE DZIAŁA CHRYSTUS
KRÓL, TWÓJ MISTRZ, NAUCZYCIEL. Trwaj w pokoju, na nowe posłannictwo w parafii. Niech
Ci błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny, Ojciec, Syn Król Polski i Duch Święty za moim
wstawiennictwem papieża Polaka. Amen. Amen. Amen.

Mów nieustannie „Pan Mój i Bóg Mój”. Jemu Chwała na wieki. Amen. Amen. Amen.
Potwierdzenie: Księga Kapłańska rozdział 3 werset 8. Zapisz. Temat: Ofiary
pojednania./Trzecia księga Mojżeszowa/. „I położy rękę swoją na głowie swej ofiary i zarżnie ją
przed Namiotem Zgromadzenia, a synowie Aarona pokropią krwią jego ołtarz dokoła".
AMM trwaj w pokoju. Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”, bo mocą Ducha Świętego mówi Jan Paweł II
papież i Ty kapłanie wybrany na te czasy trudne mów: "Oto jestem cały Twój Maryjo"-Totus
Tuus, a TA NIEPOKALANA DZIEWICA BOGURODZICA będzie prowadzić, wypraszać łaski,
karmić cię będzie mlekiem, które wyssałeś z piersi tej Matki ziemskiej zacnej niewiasty. I ta
niebieska też cię karmiła, pieściła na swoich kolanach, uczyła i uczyć będzie. Trwaj w pokoju
dziecka wybranego, ufaj. Bóg daje ci zadanie na miarę darów i charyzmatów jakie otrzymałeś
podczas ślubów kapłańskich. Szczególnie na te czasy Apokalipsy proś o dary Ducha Świętego,
by nie zbłądzić, zachowaj czystość serca jak ta błogosławiona klaryska Salomea a Ja św. Jan
Paweł II będę czuwał nad Twoim kapłaństwem, by zachować wierną Regułę Przeistoczenia
Ciała i Krwi Pańskiej.
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Módl się w tej intencji, fałszywym doktrynom nie ulegaj, masz dary Ducha Świętego, Jego
pouczeń słuchaj. Błogosławię w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Głowa
do góry synu królewski. W kapłaństwie i braterstwie mówię: „Szczęść Boże” staropolskim
obyczajem.

Napisz: Modliłam się z siostrą od pokuty Lucynką: Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa,
33 Ojcze Nasz dla uczczenia JEGO ŻYCIA na ziemi: wzywając świętych i błogosławionych od
kościoła św. Andrzeja Apostoła do Kościoła franciszkanów, gdzie są relikwie bł. Anieli Salawe,
w drodze powrotnej rozważaliśmy Stacje Męki krzyżowej Jezusa Chrystusa jako
zadośćuczynienie za grzechy.

W wizji duchowej zobaczyłam św. JPII jak błogosławił. Napisz AMM.

Spotkanie z Matką Jasnogórską Hetmanką Królową Narodu Polskiego

Tak daję Ci Swoje błogosławieństwo jak i Jasi B. wybranej na te czasy Apokalipsy, które już
trwają, ale nie wszyscy to rozpoznają. Pozdrawiam Moje wybrane córy; Marię M i Marię, Jasię
S. Sabinę W. Bożenkę - przełożoną waszego Zakonu Serafickiego św. Franciszka. Dziękuję
organizatorce s. Jasi, błogosławię w Imię Mojego Ojca i Waszego, w Imię Syna Jezusa
Chrystusa waszego oblubieńca i Ducha Świętego, na którego pouczenia otwórzcie serca.
Amen. Amen. Amen. I do wszystkich to mówię, gdzie z łaski Bożej to przesłanie dotrze i będzie
opublikowane na portalu DM JP II.

Moje Królestwo POLSKA, MÓJ DOM, jak mówią Paulini trzymający straż przed tronem Moim,
gdzie od lat lud mój wysłuchuję. Tak, ale to jest przede wszystkim DOM BOGA OJCA W
TRÓJCY JEDYNEGO, POTEM DOM MATKI jak przed laty usłyszałaś – „Witaj w Domu Ojca
córko moja AMM” tak i teraz. Otrzymałaś łaskę trwania na modlitwie dziękczynienia, uwielbienia
ofiary Mszy Świętej, Apelu, Różańca Świętego, pasterki ZFŚ. Posłużyłam się tą siostrą AVE,
moją umiłowaną służebnicą, by was umocnić na te czasy trudne dla was i Mojego Królestwa
waszej Ojczyzny.

Nie słuchają natchnień Moi Synowie z Zakonu Paulinów co do godnej Intronizacji
Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

31 / 51

Orędz.-Alicja M.M./cz.V- Boże rozeznanie /
Wpisany przez DM JP2
czwartek, 13 czerwca 2019 20:22 - Poprawiony czwartek, 10 października 2019 14:13

Uwięziony w jasnogórskich piwnicach daję wiele znaków, cudów z JEGO MAJESTATU
POTĘGI. Ta prośba wasza o wystawienie obrazu KRÓLA POLSKI OFIAROWANA PRZEZ
POLONIĘ
wynika i winna być kontynuowana, bo z natchnienia Ducha Świętego
dana.

Modlić się za obecnego generała Zakonu Paulinów za wstawiennictwem o. Augusta
Kordeckiego oraz Mnicha św. Pawła Pustelnika przez zasługi krwi przelanej Polaków
walczących w obronie od POTOPU Szwedów wtedy jak i teraz, od Potopu dżender,
grzechów SODOM I GOMORY.

Nowenną „DZIEWIĘCIU Ojcze Nasz” przez DZIEWIĘĆ dni, to jest jak BÓG OJCIEC
POZWOLI PRZEZ MOJE KRWAWE ŁZY, A OBRONIĘ NARÓD Mój I MOJE KRÓLESTWO
od tego potopu nienawiści, nieprawości moralnej pośród sług w kapłaństwie,
biskupstwie, młodzieży i dzieci niewinnie mordowanych w łonach matek swoich, tej
strategii typu LGBT, wszelkich zboczeń seksualnych i im podobnych.

Trzeba by cały naród Mój wybrany, godnie nazwany tym tytułem POLSKA- NOWE
JERUZALEM upadł na kolana, by zaradzić tej pladze nienawiści w rządzie,
nieporozumieniem w Episkopacie Polskim, deprawacji dzieci.

Wy macie być jedno w jedności trwać wy siostry i bracia od pokuty jak mówił w homilii
arcybiskup J. Dec i przełożony generalny FZŚ powtórzył. Ale trzeba mieć serce i duszę otwartą,
wrażliwą na przyjęcie tych darów, tak potrzebnych na te czasy, gdzie oczyszczenie Matki
Kościoła w Polsce trwa. Od Was Exl. w Episkopacie Polskim zależy szczególnie być lub nie być
POLSKĄ.

Wróg odwieczny Antychryst sposobi się, by ogarnąć w pełni Tron Piotrowy na
Watykanie. Proszę, módlcie się gorąco, by ta Ohyda Spustoszenia nie ogarnęła
Polskiego Katolickiego Apostolskiego Kościoła. Zachować dziedzictwo św. Jana Pawła II
i wiarę ojców naszych, trwać w jedności, miłości, solidarności w uścisku Trójcy
Przenajświętszej.
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Błogosławię, prosząc Trójcę Świętą, by naznaczyła krzyż nad ojczyzną Moją i waszą, nad
każdym arcybiskupem, biskupem, kapłanem i wszystkimi dziećmi Królestwa Mojego. W imię
Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wezwać Anioła AVE Stróża Polski, przygotować się do Konklawe w Licheniu co już było
podane u stóp Moich Matki Królowej Bolesnej Polski. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa

Bożego”: „Psalm 31”- Całość rozważyć, modlić się tym psalmem o jedność w Kościele Mojego
Syna wy arcybiskupi, biskupi, kapłani i ludu mój. Zapisać werset 12.

„Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich wrogów moich, zwłaszcza sąsiadów moich. I
postrachem dla znajomych moich; Ci co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie". O by się tak
nie stało. Napisz tą prośbę Moją jaką usłyszałaś podczas rozważania na wałach Drogi
Krzyżowej Mojego Syna.
Proś o ochronę granicy polskiej od Zachodu
.

Poprosiłam niektóre siostry od pokuty w tej intencji by się modliły, jedna z nich dała świadectwo.
J.S zobaczyła jak Pan Jezus dźwigał ten wielki krzyż od Czech wzdłuż granicy polskoniemieckiej aż do Szczecina.
Jeszcze sprawa cierpienia szczególnie lewej
nogi od Krakowa momentu ofiarowania na Mszy Świętej:
„A ty MU w tym /w dźwiganiu krzyża/ pomagałaś”.

II wizja - Modlitwy przed Tronem MATKI KRÓLOWEJ POLSKI JASNOGÓRSKIEJ PANI- Słoik
miodu od strony zakrystii za kratą, gdzie już nie było możliwości wejścia. Potem zobaczyłam
Matkę Bożą w tym wizerunku jak by żywą przyjmującą do ust tabliczkę czekolady.

Tak, była Mi miła wasza modlitwa. AMM trwaj w pokoju. Te Słowa Boże i tą duchową wizję
trzeba zapisać na świadectwo Bożej miłości i Mojego działania w duszach wybranych dzieci
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moich. „Szczęść Wam Boże”.

Dać cierpienie to jest dar bardzo miły, gdy dany z miłością. Potwierdzenie "Słowa Bożego"
Apokalipsa 16 werset 7. Zapisz: "Usłyszałem jak ołtarz mówił; Tak Panie Boże Wszechmogący
prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy", a "Sąd Ducha Świętego " nadejdzie szybko, więc
strzeżcie się dzieci moje.

Przygotować się, spowiedź z całego życia dokonać dopóki jeszcze są kapłani i godnie
sprawowane są sakramenty, bo po Sądzie Ducha Świętego - Prześwietleniu Sumień, jeśli
nie dokonają tej prawdziwej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na KRÓLA
POLSKI tak jak było powiedziane, zostanie ich bardzo mało i was Polaków dzieci Moje.

Trzeba się przygotować do tych nadchodzących wydarzeń trwając na modlitwie w ciszy
oczyszczonego serca. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Bóg zapłać Najmniejsza służebnico NMP Królowej Polski i Litwy i wszystkich narodów, za które
prosisz w Różańcowej Koronce Ducha Świętego w intencji, „By Duch Święty przygotował
was do INTRONIZACJI KRÓLA WSZECHŚWIATA SYNA MARYI W KAŻDYM SERCU W
RODZINIE I NA KRÓLA POLSKI LITWY I WSZYSTKICH NARODÓW”.

I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. A teraz złóż dziękczynienie razem ze św. JPII mocą
Różańca świętego łącząc się z Radiem Maryja- godz.12.30 dnia 22.07.2019r. Anioł Stróż
przypomina o sakramencie spowiedzi, i tak się dokonało. Bóg zapłać.

----------

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
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/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

3VIII2019r.

+++ . W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławi Królowa Świętego
Szkaplerza Pogromczyni złego, Niepokalana Boga Rodzica Dziewica ciebie córko Moja Alicjo
Mario Michalino i wszystkie dzieci wybrane na te trudne czasy Apokalipsy złączone w
modlitewnym czuwaniu w trwających DM św. JPII. Dzień pierwszej soboty miesiąca
sierpnia/3VIII2019r./, wy którzy wynagradzacie za te grzechy szczególnie raniące MOJE
NIEPOKALANE SERCE, SODOMY I GOMORY w waszym kraju w twojej ojczyźnie, w Moim
Królestwie Jasnogórskiej Hetmanki Narodu Polskiego - pozdrawiam.

Potwierdzenie "Słowa Bożego" podczas Adoracji Mojego Syna podała św. siostra Faustyna z
Dzienniczka numer 16, zapisz: " Było to w czasie Oktawy Bożego Ciała, Bóg napełnił duszę
moją światłem wewnętrznym głębszego poznania Go, jako najwyższego dobra i piękna.
Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje. Przedwieczna jest miłość Jego ku mnie. Było to w
czasie Nieszporów - w prostych słowach, złożyłam Bogu ślub wieczystej czystości. Od tej chwili
czułam większą zażyłość z Bogiem, Oblubieńcem swoim. Od tej chwili uczyniłam celkę w sercu
swoim, gdzie zawsze przystawałam z Jezusem”.

Twoją /AM.M./ modlitwę Koronek do Bożego Miłosierdzia, szczególnie uniżenia, gdy modlisz się
leżąc krzyżem wspiera swoimi zasługami, gdy błagasz w tych intencjach, wynagradzając za
bluźnierstwa przeciw Mojemu Niepokalanemu Poczęciu trwając w czystości serca i ducha. Tak
jak usłyszałaś duchowo: "Ja cię przyjąłem, byś trwała w tej godzinie świętej przy MOIM
SERCU", to powiedział MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS wczoraj- I- PIĄTEK - gdy było to
oficjalne przyjęcie kandydatów do Honorowej Straży Serca JEGO i obejmuje to również
Eucharystyczną Straż Mojego Żywego Serca /godzina czuwania tygodniowo przed N.S. /. Ty
ponawiałaś w sercu to ślubowanie. Niejednokrotnie Pan Jezus Syn Mój mówił: "
Jesteś w Moim Sercu i w twoim sercu ma Swój Tron” .
Tak na wieki i Ja NIEPOKALANA to potwierdzam. Kocha cię AMM od Apokalipsy jak
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Oblubieniec, tak jak usłyszałaś podczas Adoracji /leżąc krzyżem/.

Już wkrótce będą widoczne SŁUPY OGNIA w MEDIUGORJE,

GARABANDAL, RZYMIE- WIELKIE OSTRZEŻENIE wam Apostołowie

czasów Nowej Ery Ducha Świętego o z n a j m i a m.

Czas wielkich przemian dla ducha i ciała w przyrodzie, kataklizmy się nasilą, ogień
będzie buchał, strach spadnie na moje nieroztropne dzieci. Ludu mój bardzo pragnęłam
was ocalić, dzieci Mojego Królestwa, któremu na imię POLSKA - Nowe Jeruzalem. A jed
nak Moje czekanie PRZEDŁUŻA się na tą godną I N T R O N I Z A C J Ę MOJEGO SYNA
KRÓLA WSZECHŚWIATA SYNA MARYI W
KAŻDYM SERCU,
RODZINIE
W POLSCE I LITWIE I WSZYSTKICH NARODÓW
MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. I niech się tak stanie. I to się stanie, ale trzeba wielu dusz
ofiarnych w tej intencji błagających. Ufaj dziecko moje wybranko duszo mistyczna AMM od
Apokalipsy. Napisz: Pan Mój i Bóg Mój. Potwierdzenie "Słowa Bożego" otrzymałaś w czasie
Apelu Królowej Polski, temat: „Wizja trzech aniołów”, zapisz rozdział 14 werset 8
: "Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty"
/ rozważyć od 6 do 13/ to jest ten czas jak mówi Apokalipsa św. Jana.

AMM od Apokalipsy duszo mistyczna różo złączona w Moim Niepokalanym Sercu, dziękuję za
twoją wolę chcieć wynagradzać. Najpierw nawiedziłaś cmentarz na Bródnie modląc się za
dusze z rodziny i dusze poległe dając modlitwę 33 OJCZE NASZ koronki do Najdroższej Krwi
Zbawiciela oraz koronką do Bożego Miłosierdzia,
Msza Święta w Kościele św. Wincentego Pallottiego w wigilię
Powstania Warszawskiego.
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Wizja- Zobaczyłam jak te uwolnione duszy towarzyszyły mi w drodze na starówkę
warszawską. Potem w katedrze prymasowskiej w Kaplicy Jezusa, który cudownie ocalał z
wojennej pożogi Koronka do siedmiu boleści NMP, ale cały ten ruch pielgrzymów- turystów
rozpraszał, ale gdy zapytałam kapłana o Adorację Najświętszego Sakramentu wskazał na
sąsiedni Kościół Ojców Jezuitów. Tu modląc się odczułaś Moją bliskość Patronki Warszawy
Matki Bożej Łaskawej, gdzie z natchnienia Ducha Świętego, wzywając patronów świętych i
błogosławionych, oraz przez zasługi niewinnie przelanej krwi powstańców warszawskich wielu
dzieci, zakonników, kapłanów i cywilnej ludzkości, żebrałam mocą dziewięciu Koronek do
Miłosierdzia Bożego w tym jedną w uniżeniu /leżąc krzyżem/ oraz trzy części różańca świętego,
by ochroniona została obecnie tu żyjąca ludność. Napisz, że prosiłaś za
wstawiennictwem św. A. Boboli patrona Warszawy, św. Faustyny, św. Maksymiliana Kolbe, św.
Jan Pawła II, współczesnych męczenników bł. ks. J. Popiełuszkę. ks. Skorupki z całym Dworem
Niepokalanej oraz kandydatów na ołtarze, S.B. St. Wyszyńskiego i S.B. Róży Celakównej.

Potem nawiedziłam Kościół Paulinów pod wezwaniem Świętego Ducha, gdzie też była Adoracja
Pana Jezusa i Jego Świętego Majestatu słowo pouczenia: Ucałuj próg świątyni, by mocą Ducha
Świętego został odnowiony ten zakon jego synów na Jasnej Górze.

Czas wybrał Bóg, Mój Syn poprowadzi, wspomoże Anioł AVE- Stróż Polski. Trzeba wiele dusz
ofiarnych. by oczyścić to miasto/
Warszawę
/, procesji przebłagalnych jak było powiedziane u proroka Cypriana Polaka z Moim
Świętym Wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. W tym tytule jest obrona na te czasy ostatnie
zawierzenia rodzin
.

Smutne też było twoje serce i dusza dotykając na żywo kontaktu z dziećmi tej danej za przykład
rodziny, która ma sakrament małżeństwa, /czego sama świadkiem byłam i duchowo
zobaczyłam jak Ty Matko jak w Kanie Galilejskiej też na tym weselu zagościłaś/
,
a teraz wizja:

Sypialnia, jedna ściana umalowana w czarne łapki, zło oznacza swój teren, bo nie ma
znaku krzyża symbolu JEZUSA CHRYSTUSOWEGO ZWYCIĘSTWA.
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Rodzice mają wyższe wykształcenie, dzieci chodzą do prywatnej szkoły i na naukę religii też.
Dzieci obserwują i mówią: mój tata nie wierzy moja mama pół na pół, ,jednak ze mną odmówiły
modlitwę do Anioła Stróża- zauważyły, że rano klęczałam. Tak przykłady budują, a brak ich i
pełnej miłości nie. Jednocześnie brak kontroli co do oglądanych bajek, choć mama reaguje.
Dzieci 6 - 8 - 11 lat, najstarsza jest po I komunii świętej, ma obrazek Królowej Pokoju z
Medjugorje w swoim pokoju, który ofiarowałam. Najmłodsza przeklina, skacze po łóżkach. Wizja
duchowaTa dziewczynka trzyma w ręku czarną lalkę
bawiąc się, nogi ma oblepione robakami, tj. młode małe nie opancerzone węże,
mając czarne krzyżyki
, gry komputerowe, tablety. Rodzice nie błogosławią dzieci, brak wiary, na Mszy Świętej bywają
rzadko. Chrzest, Komunia Święta, ślub, pogrzeb - nie uczestniczą w pełni, brak źródła
Eucharystii.
To zaniedbanie, które odbija się echem na pokolenia i jest grzechem za, które trzeba
będzie odpowiedzieć przed Bogiem kochani rodzice i dziadkowie.

TVN nawet babcia ogląda, jest chora na parkinsona, jak sama mówi „żre mnie czerniak”, ma
bunt do Boga. Na temat wyboru prawicy do rządu wszystko jest na „nie”, na radio Maryja też
rzuca oszczerstwa. Wizja- Na dawnym piecu pełno białych drobnych kamieni- podpowiedź - to
jest oczyszczenie aroganckiej duszy, bo każdą duszę, gdy modlisz się za brata lub siostrę
pragnę ocalić. Matko ratuj, wybłagaj, pomóż proszę. Jak pouczyć w/w rodzinę?

To jest obraz większości życia moich dzieci w Warszawie . Co robić? Ofiarować się za nich, tak
ja to czynisz. Cierpienie to lekarstwo na wszystko, jeżeli z miłością to uczynicie dzieci Moje, by
ratować rodziny od tej demoralizacji. A to złe wychowanie prowadzi do tego co macie teraz:
czarne marsze kobiet przeciw aborcji, równości- słusznie nazwane tęczową zarazą środowisk
LGBT, które idąc ulicami dewastują znaki katolickie, profanują Eucharystię i Moje święte
Wizerunki, napadają na kapłanów. Pytam was ludu mój, a co wy bez stanu kapłańskiego
poczniecie, któremu dano wiele darów, a szczególnie dar konsekracji chleba i wina.

Ufam, że moi wybrani synowie, wy arcybiskupi, biskupi EP nie przyjmiecie tej fałszywej
doktryny łączenia wszystkich religii /sekt szatańskich/ itp. Jeśli to uczynicie to BÓG
OJCIEC nie powstrzyma karzącej swej świętej ręki na Warszawę.

Rzekomi przyjaciele rzucą tą bombę atomową. Będziecie padać jak muchy, rozpuszczą
broń biologiczną, a ta da konsekwencje nieobliczalne na pokolenia szczególnie waszych
dzieci. Tak będzie płacz i zgrzytanie zębów, poznają Gniew Sprawiedliwy Boga Ojca
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Przedwiecznego. Mój Syn Jezus Chrystus jest bardzo lekceważony, profanacja daru
Eucharystii.

Tak jak mówi ten werset Apokalipsy: napoił ich, napili się, opili się winem szaleńczej rozpusty,
to zło przybiera różne formy za masońskie pieniądze i rozstawia swoje macki szczególnie na
młodzież a mamona jest ich priorytetem. Teraz przygotuj się do Mszy Świętej- I niedziela
miesiąca, Mój szczególny dzień, wymiana tajemnic różańca świętego, nim walczyć trzeba, to
broń armata Boża na te Czasy Ostatnie. Amen. Amen. Amen.

Sama tą różę różańcową założyłaś, oświecona rozważaniami z książki „Myśli Różańcowe”, to
też trzeba powielać, walczyć mocą Różańca Świętego. Moje dzieci to jest egzorcyzm, miecz
obosieczny na tą plejadę programowanego zła na różne wam sposoby, by okraść dusze dzieci
Moich z godności Bożego wybraństwa. Walka się potęguje między Mną Niepokalaną a
Antychrystem. Wy wybrane dusze będziecie w agonii cierpienia jak siostra święta Faustyna.

Rozważajcie to potwierdzenie pouczenia jakie podczas Adoracji Eucharystii wystawienia
Najświętszego Sakramentu Żywy Chrystus ci podał do kontemplacji Dzienniczek nr 100 zapisz:

„Teraz już zaczynam odczuwać brak sił fizycznych i już nie mogę podołać obowiązkowi.
Cierpień już nie mogę ukryć:choć nie mówię ani słowa o tym co cierpię, to jednak ból, jaki odbija
się na mojej twarzy, zdradza mnie i przełożona powiedziała, że siostry przychodzą do niej i
mówią, że jak się spojrzą w kaplicy na siostrę, to litość ich bierze, tak straszny mam wygląd.
Jednak pomimo wysiłku nie jest dusza w stanie ukryć tego cierpienia” . Pogłębić to pouczenie
o numer 101 z w/w dzienniczka.

Można rzec dusza w agonii- mówi teraz mocą Ducha Świętego Jezus Chrystus Syn Boga
Żywego Miłosierny Król. Doświadczę was, oczyszczę dusze wybrane, Ja Sam Zbawiciel,
Odkupiciel. Będę was prowadził, bo wiem ile dana dusza może wytrzymać, znam was po
imieniu, a wasza modlitwa wstawiennicza, cierpienie oczyści waszych najbliższych i
wiele owiec z mojego stada. Wartość cierpienia to jest zadanie dla was na teraz.

Błogosławię byście wytrwali w wierze ojców waszych, zachowali tradycję chrześcijańską,
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nie zmieniając Reguły Konsekracji CIAŁA MEGO I KRWI MOJEJ. Tej ofiary, która was
umacnia, oczyszcza szlifuje serca wasze, jak te drogocenne kamienie perły.

Będziecie w Koronie Mojej chwały bo pragnie Moje Serce korony z waszych
oczyszczonych serc, którymi Mnie Intronizujecie Króla Wszechświata na Króla Polski.

Tą Regułą, którą podałem przez moją oblubienice AMM od Apokalipsy powielajcie,
propagujcie, to jest ratunek nawet dla tych nierozsądnych, nieroztropnych dzieci, jak i
wybrańców na mojej niwie pracujących w E.P. którzy dobrze wiedzą w czym jest rzecz,
ale nie słuchają natchnień Ducha Świętego, który podaje swoje poznania co do tej
sprawy wagi życia i śmierci, co już wkrótce się dokona.

Żniwo dojrzało by je zebrać, dobre ziarno oddzielić od plew. I to się stanie niebawem.
Amen. Amen. Amen.

Niech was błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny Ojciec Wszechmocny, Ja Król Syn Boga Żywego,
Duch Święty Uzdrowiciel, Nauczyciel – Jego słuchajcie, a nie czyńcie siebie Bogami. Amen.
Amen. Amen. Tu na ziemi jesteście tylko administratorami w zarządzaniu, Wy w E.P. biskupi,
kapłani. By zdać sprawę przyjdzie czas szybko jak w tej dzisiejszej ewangelii św. Jan
Ewangelisty, gdzie słowo brzmi: "Głupcze dziś jeszcze umrzesz i co ci z tych dóbr, który
nagromadziłeś”
/ zapisz/.

Trwaj w pokoju AMM Boża pątniczko, tak z woli Bożej i za Jego Świętego Majestatu łaską
spisujesz te "Święte Słowa - Boże pouczenia". Błagaj, ufaj, proś o jedność w rodzinach
kapłańskich, zakonnych i świeckich. Wzywaj cały Dwór Niebieski Mojej Umiłowanej Matki i
twoje przybranej, by wypełnić wolę świętą Bożą, bo zdać sprawę trzeba, przed Bogiem
Trójjedynym stanąć, bo komu więcej dano i wymagać się też będzie. Bądź uważna na
wskazania świętych, błogosławionych, Anioła Stróża i Stróża AVE- Polski, bo już wkrótce ten
czas pożogi i trwogi, który trwa, przemieni się w UCISK WIELKI.

40 / 51

Orędz.-Alicja M.M./cz.V- Boże rozeznanie /
Wpisany przez DM JP2
czwartek, 13 czerwca 2019 20:22 - Poprawiony czwartek, 10 października 2019 14:13

I tylko okrycie się Świętym Szkaplerzem Mojej Umiłowanej Matki i MOJĄ
PRZENAJDROŻSZĄ KRWIĄ was ochroni od złego ducha. Słuchajcie, nastawcie uszu co
mówi mocą Ducha Świętego Ja Jezus Chrystus Syn Boga Żywego.

Niech Moje błogosławieństwo zamieszka w każdym sercu dzieci Mojej Matki Hetmani
Narodu Polskiego i Jej Królestw powierzonych mocą tej Unii Obojga Narodów tego tytułu
Korony Polskiej i Litwy i ich obejmujących Państw zawierzonych.

Jeszcze "Słowo Boże" dla Mojego wybranego syna B.Z. który ponowił to Zawierzenie mocą
ofiary Mszy Świętej u Jej tronu stóp Ostrobramskiej Pani, Królowej Miłosierdzia, Patronki
Czasów Ostatnich, na te czasy przeze Mnie wam daną, która jest władna zniszczyć
wszystkie herezje nienawiści i bólu. Bo to jest bój ostatni, wydany Jej przez wroga
Antychrysta. Ona sama wszystkie te herezje zniszczy, bo władna jest. Zmiażdży piętą
Swoją odwiecznego wroga, bo jak Legion straszna jest, powstająca do boju,
konsekwentna jest. I tak się stanie. To jest Jej majestatu ostatni bój. Amen. Amen.Amen.

Posłużyła się tobą. Jej synem umiłowanym jesteś do tej walki z mocami ciemności, jakie
atakują te węzłem miłości złączone kraje ościenne. Mówię Ja CHRYSTUS KRÓL, o którego
tak walczysz, bym był Królem Polski i Litwy i wszystkich narodów Jej powierzonych
. Błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego Ojca Wszechpotężnego, Moje Syna człowieczego,
Syna Boga Żywego oraz Ducha Świętego, programatora tego Przymierza, niech zstąpi na
Ciebie, rodzinę twoją,
tych, których zawierzyłeś mocą tej Reguły Intronizacyjnej.
I niech się tak stanie. Śpiewaj radosne:
„Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus władcą nam”.
I ułóż pieśń dla Króla Polski- hymn z psalmów. Amen. Amen. Amen. To błogosławieństwo
rozszerzam na twoją prośbę na te kraje ościenne, za którymi prosiłeś. I niech się tak stanie. I to
zwycięstwo się dokona. Amen. Amen. Amen. I udokumentuj to.

Pozdrawiam wszystkie dzieci wybrane Maryi walczące pod Jej sztandarem i Moim w DM św.
JPII czytające tą stronę internetową. Błogosławi Was Król królów, Pan panów, Król wszystkich
narodów. Amen. AMEN. Amen. Potwierdzenie "Słowa Bożego" Apokalipsa św. Jana, temat:
Głos siedmiu trąb, rozdział 8 werset 6 zapisz: "A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb,
sposobiło się do tego, by zatrąbić".
Bogu w Trójcy
Jedynemu niech będzie chwała, uwielbienie, dziękczynienie za te "Słowa Bożego pouczenia".
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Złóż dziękczynienie Koronką do Bożego Miłosierdzia i Matki Miłosierdzia ze św. Faustyną, bł.
ks. M. Sopoćko. I niech sie tak stanie. Mój Anioł Stróż podpowiedział: Odmów Akt Uwielbienia
do Boga Ojca, Mojego tatusia razem z Aniołem AVE Stróżem Polski. I tak się stało. Podać te
AKTY MIŁOŚCI, KTÓRE BÓG OJCIEC SOBIE ŻYCZY. Mów Mu ciągle, że go kochasz. Są to
wyjątki z orędzia Archaniołów i słowa Pana Jezusa do siostry Menendez ......Uniżona
służebnica NMP i Pana Jezusa. Bóg zapłać...AMM...........................

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
14/15 VIII 2019r.
Dzisiaj wigilia Mojego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy z duszą i ciałem do
nieba
[ 14.08.2019 r.]. gdy spisujesz to święte pouczenie mocą Ducha
Świętego dane przez Moje NIEPOKALANE SERCE. Witaj córko moja na nowo wróciłaś na
Łono OJCA Wszechmogącego".
Co za łaska z natchnienia Ducha Świętego. Zaprosiłaś tego wybranego kapłana wg
pouczenia, zakupione też zostały kielich, mszał, świece, wino - hostie też zakupić trzeba itd.

Tak, przygotowaliście się do tego momentu inauguracji pierwszej ukrytej Eucharystii, z
woli Bożej to się stało. I Bóg wam zapłać synowie i córy, którzy uczestniczyliście z wiarą
w tym Misterium Paschalnym na żywo. Otrzymaliście niewspółmierne dary; w tym
Kapłan- pokój serca, przebaczenie win i kar, bo wrócił na Łono Ojca Wszechmogącego.
Tak, wszyscy- wybrane Moje dzieci Królowej Polski otrzymają to o co z wiarą prosili w
tym czasie, jaki ustanowił BÓG OJCIEC, który kocha was i wie co jest dla was dobre.
Mój Syn Jezus Chrystus zna was po imieniu, zaprosił posługując się Moim narzędziem
AMM wybraną na te czasy Apokalipsy, by przekazywać wam zadania do wykonania,
każdy otrzyma światło co czynić trzeba.
Napisz
AMM córko Moja. Pan Mój i Bóg Mój i MOJA NAJŚWIĘTSZA MAMA. Potwierdzenie Pouczenia
Psalm 12 werset 8 zapisz: " Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego
plemienia " Tytuł: „Wśród zakłamanego świata”.

Błogosławię was wszystkich, których zaprosiłam na tą I-szą ważną inaugurację
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EUCHARYSTII, co otwiera wszystkie DM św. JPII. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen. Amen. Zadania poda Święty Anioł AVE- Stróż Polski. I niech się tak stanie.
.....

I –sze: Kapłan -to persona Chryste - to jest PRAWDA, gdy w prawdzie i w duchu
staje przed tronem Boga Trójcy Jedynego, łącząc się ściśle z ofiarą SYNA podczas
rytu Przeistoczenia Jego Najświętszej Krwi i Ciała, podaną w czasie Ostatniej
Wieczerzy. Tak i tylko tak, żadnego łączenia bożków tego świata. Niech ogarnia całość
intencji naznaczonych na dany dzień i jakie otrzymają wybrane dzieci Królowej Polski,
Jasnogórskiej Hetmanki i mocą Ducha Świętego i podpowiedzi świętych i
błogosławionych, oraz przypomnienia Anioła Stróża.

Wszystko ma być oparte na Dekalogu, który jest testamentem na życie doczesne i wieczne. To
jest Przymierze Miłości Boga Wszechmogącego z Jego Dziećmi wybranymi na te czasy ostatnie apogeum.
Kapłan jak Mojżesz niech to Przymierze dane Abrahamowi
odnowi na następnej wspólnej Eucharystii
, niech też ogarnie tą resztę wybranych Izraela, tj. POLSKĘ - NOWE JERUZALEM.
Niech się nie lęka, wiele mu dano, wiele darowano i wiele Bóg Wszechmogący wymagać
będzie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie, bo taka jest Jego
Majestatu po trzykroć święta Wola.........................

Wy, których Królowa zgromadziła na tym eucharystycznym spotkaniu ofiary Swego
Syna, który jest pokarmem na życie wieczne, macie wynagradzać za nieprzestrzeganie 10
przykazań Bożych w kolejności, tak jak przyszliście .
Ty AMM- pierwsze, następnie II –J.S. III- M.B. IV- M.M. V.B. VI – M.P. VII- B.B. VIII – A.K.
IX-B.Z. X- S.W. Przepraszać za nie zachowanie przykazań kościelnych oraz 7
grzechów głównych- każdy usłyszy w swoim sercu. Wykonać, wyrocznia Pana. Dotyczy
to DM św. JPII, Panny Ubogich i św. Józefa. Opublikować.

I nich się tak stanie. Potwierdzenie. Apokalipsa rozdział 13 werset 8, zapisz: "Wszyscy
mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy* każdy, którego imię nie jest zapisane od
założenia świata w księdze życia zabitego Barana "
. /Rozważyć 9 do 10 wersetu/.
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Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
26VIII2019r.

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławię moje wybrane
dzieci złączone węzłem miłości w MOIM NIEPOKALANYM SERCU. JA KRÓLOWA POLSKI W
DNIU ŚWIĘTA CZĘSTOCHOWSKIEJ PATRONKI Z JASNEJ GÓRY ZWYCIĘSTWA. Mówię:
pokój wam, pokój, pokój. I o ten pokój w sercach waszych w rodzinach w Polsce, Moim
Królestwie módlcie się nieustannie mówiąc: VIVA MARYJA, VIVA RE, CHRYSTUS
KRÓL POLSKI, chciało by się to usłyszeć częściej i by to wołanie -Zawierzenia ŚLUBÓW
JASNOGÓRSKICH PRZYRZECZEŃ było realizowane w praktyce , a nie tylko w słowach.

Pozdrawiam EXL w E.P.i Prymasa. Tak, trzeba mocnych słów, które należy w czyn
zamienić, ufam, że tak się stanie i wywyższony zostanie MÓJ SYN NA KRÓLA POLSKI,
jeśli jednym echem bicia serca zawołacie „Viva Re Polonia” /
Niech żyje Polska/.

Też Mnie ucieszy fakt, gdy wystawicie do publicznej czci obraz Króla Polski
ofiarowanego przez rodaków. Czas to uczynić, bo już ucisk jest i będzie wielki ucisk w
Polsce, gdy tego nie dokonacie, co odbije się złością i nienawiścią tej zarazy tęczowej
opłacanej z kieszeni m a s o n ó w, a dotyczy to was kapłani w szczególności.
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Sami nie poradzicie, tylko Król Polski utytułowany jest władny te bataliony zła pokonać.

Jest to czas A n t y c h r y s t a , który wydaje ostatnią walkę MNIE NIEPOKALANEJ. Co
wy nie widzicie na co dzień w życiu politycznym, religijnym, publicznym w Królestwie Moim?.
Walka trwa zacięta. Trzeba EXL- zdjąć te wasze "różowe okulary", by zobaczyć duchowo,
odczuć sercem tą walkę z Kościołem i jego odwiecznymi prawami zawartymi w testamencie
Dekalogu, co jest dane w prawdzie i duchu jako porządek Przymierza na Górze Synaj dla
potomstwa Abrahama, Mojżesza jak to uczynił wielki Jan Paweł II i winno być odnowione w
czasie Intronizacji wg pouczeń S.B. Rozalii Celakównej i powtórzone w tych orędziach AMM od
Apokalipsy, wysyłanych wam na bieżąco.

Tak wtedy będzie ten testament realizowany w świecie ewangelicznym i laickim na życie
doczesne i wieczne dane. Ja Matka Królowa wasza Częstochowska Pani Jasnogórska
Hetmanka zrodziłam was na nowo pod krzyżem, poprzez te słowa Mojego Syna, który w agonii
śmierci je wypowiedział:”Matko, oto Syn Twój /wskazując na Jana/, Synu, oto Matka Twoja”.

Wy EXL- jesteście tymi synami wybranymi. Więc trzeba dać przykład miłości waszej synowskiej
do waszej Matki. Pytam was po imieniu: komu służycie ? Odpowiedzcie sami w sercu, uderzcie
się w piersi, zapłaczcie bo wielu z was zbłądziło, wpadło w dołki masońskie o czym już nie raz
była mowa w przekazach, nie tylko danych tobie dziecko moje wybrane AMM od Apokalipsy,
która teraz to "Słowo Boże" spisujesz po modlitwie różańcowej i duchowej łączności z Radiem
Maryja. Po transmisji Mszy Świętej, usłyszałaś: Potwierdzenie, Psalm 8 werset 2, zapisz: "Spra
wiłeś, że (nawet) usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby
poskromić nieprzyjaciela i wroga".
Temat:
Pochwała wielkości stwórcy i godności człowieka.
Tak dziecko AMM, napisz: „Pan Mój, Bóg Mój i Moja Najświętsza Mama”. Zastanów się co jest
najważniejsze? /AMM:
Życie człowieka, by godność dziecka /człowieka/ zachować; myślę Matko umiłowana, wolę
Bożą wypełnić i miłować Boga i bliźniego.

Tak Bóg umiłował człowieka, że Syna Swego Jedynego dał na okup grzechów waszych,
abyście życie mieli w obfitości. I to docenić trzeba, bo wszyscy musicie dążyć do świętości,
szczególnie Wy EXL winniście dać tego wyraz. Otrzymaliście pełnię Darów Ducha Świętego
by nimi dobrze szafować zgodnie z prawem Bożym,Dekalogu pilnować i jego przykazań
przestrzegać. Ślubowaliście wierność na Krzyż Chrystusa Syna Mego, a nie heretyckie zmiany
wprowadzać. A teraz pytam ? Co z tego zostało? Lekceważycie Boga w Trójcy Jedynego i
człowieka, jaką miarą dajesz to i taką otrzymasz.
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Próba trwa, jak z niej wyjdziecie? Módlcie się, rozeznać co mówi Duch Święty do was, a
nie zmieniać SŁÓW BOŻYCH wyrwanych z tekstu, spisanych pod natchnieniem
Starego i Nowego Testamentu. Ja oblubienica Ducha Świętego wasza Hetmanka, choć nie
wszystkich, przypominam ostatnie słowa św. Jana z Apokalipsy, rozdział 22 werset 18 do 20,
zapisz:
"Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej
księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych tej księdze. A
jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i
w Mieście Świętym, które jest opisane w tej księdze. Mówi Ten, który o tym świadczy: Zaiste
przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!"

Tak, zaiste Pan Mój Syn przyjdzie powtórnie, już jest czas, żniwo dojrzało by zebrać plon i
oddzielić plewy od ziarna, a wy czym chcecie być? Źiarnem, które trzeba miłośnie siać, czy
plewą, którą się odrzuca w ogień piekielny? Odpowiedzcie sami wy synowi; arcybiskupi,
biskupi, kapłani i ludu mój. Powtarzam: Jaką miarą dawaliście i taką samą wam odmierzą.
Zróbcie szczery rachunek sumienia, może jeszcze trochę się z was ostanie, zapłaczcie i
zobaczcie ile łask zmarnowaliście. Odwagi mówię w jedności siła, SURSUM CORDA. Trwać w
pokoju to jest łaska Boża, a czy Wy EXL macie pokój serca, by innym przekazać? Mogłabym
policzyć na palcach jednej ręki ilu was jest godnych tego tytułu "dobry pasterz".

Mówię, mobilizujcie się do walki z ANTYCHRYSTEM, który na was napadnie z nienacka,
tworzyć mury obronne, Adoracje Najświętszego Sakramentu, „Różaniec do granic” i na
to nie pozwoliliście o co moje wybrane dzieci zabiegali bardzo. Pytam, dlaczego? To
Jest „Armata” na ten czas walki z Antychrystem. Pomóżcie Mi obronić wasz kraj, a Moje
królestwo –EXL.

Stańcie pod krzyżem w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a nie dewastujcie Wy na
usługach złego ducha krzyży, ołtarzy, obrazów Moich. Parodie czynicie z Eucharystii,
naśmiewacie się z kapłanów, atakujecie ich i zabijać będziecie. Godnych kapłanów,
zakonników skazujecie na poniewierkę, tych niepoprawnych politycznie, a co, wy
jesteście od polityki?

Wy macie walczyć mieczem obosiecznym, Słowem Bożym danym mocą Ducha Świętego,
miłość siać, odważnie grzechy nazywać po imieniu, Apokalipsę tłumaczyć, jak to czynią
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wybrani i powołani na te czasy prorocy. Ducha Świętego chcecie ujarzmić w nich,
zarówno w OSOBACH KONSEKROWANYCH w zakonach i pośród świeckich. Dlaczego
ich prześladujecie, bo niepoprawni politycznie kapłani? Czego się boicie? Bóg jest z wami,
Duch Święty będzie walczyć mocą Słowa Bożego.

Ja Królowa wasza wspieram każdą inicjatywę godną wg woli świętej Bożej. Odwagi! Wyjść z
zaścianków, mówić prawdę, a prawda was wyzwoli, bo Mój Syn jest prawdą, droga i
życiem. Jemu służyć i Jego wywyższać trzeba. „Król Polski”- taki tytuł nadać trzeba.
Tyle razy posyłałam proroków – „ubili” jak w tej ewangelicznej winnicy: zabić dziedzica i
rządzić się po swojemu.

Pytam, co jest wasze? Grzechy na pewno i do wszystkich to mówię: Nawróćcie się,
nawróćcie się, nawróćcie się, nie powielajcie Sodomy i Gomory, tej zarazy
tęczowej-szkoły LGBT.

Czas już jest, szybko ten SĄD DUCHA ŚWIĘTEGO- prześwietlenia sumień nastąpi, a więc
na co czekacie?

Chcecie triumfu Dwóch Najświętszych Serc przez przeczyste Serce św. Józefa w
waszych sercach czy tryumfu Antychrysta przez Islam, który was zaskoczy -false /kłamcy
/.

Co, chcecie łączyć pogan z wiarą chrześcijańską, za którą Mój Syn oddał życie? Róbcie
co chcecie, każdy ma wolną wolę, ale wara od POLSKI-NOWEGO JERUZALEM- ERY
DUCHA ŚWIĘTEGO. Miłość i pokój nastąpi, choć nieliczni tego dostąpią wobec takiej
waszej postawy co do Boga Najwyższego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Czy z Wami czy bez Was EXL- to wszystko co Bóg Wszechmogący postanowił-dokona się.
Płacz i zgrzytanie zębów dla nieposłusznych synów moich biskupów w E.P. i dzieci, których
dusze skradł szatan. „Biada wam, biada” zawoła Anioł, po trzykroć „biada”. Potwierdzenie
"Słowa Bożego: "Apokalipsa św. Jana, rozdział 16 werset 8, zapisz: "A czwarty anioł wylał swą
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czaszę na słońce. I dano mu władzę dotknąć ogniem ziemię".

A teraz przemówi Bóg Ojciec Wszechmogący mocą Ducha Świętego. Dziecko moje AMM witaj
na łonie Ojca Przedwiecznego, a na to trzeba zasłużyć, a ty starałaś się, upadałaś,
powstawałaś, wynagradzałaś, współpracowałaś z łaską Bożą. Dlatego Moje błogosławieństwo
potrójne niech spłynie na ciebie, Twoje serce, odnowi i umocni ducha i ciało w pełnieniu woli
świętej Mojej. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Niech również dotknie wszystkie dzieci Królowej Polski Częstochowskiej Pani z Jasnej Góry
zwycięstwa pod Jej majestatu opiekę daną. Kocham was dzieci Moje, pozdrawiam was i mówię:
Świętymi bądźcie, jak Ja świętym Jestem, „który Jestem”. A więc dążcie do świętości, bierzcie
wzór z Waszej Hetmanki, która walczy o każde dziecko pod krzyżem Jej Syna danej. Tak, ten
testament miłości rodzenia w bólu był i trwa Jej troska o was Ludu Polski, a wy sobie z tego nic
nie robicie. Tak mówiła do was dzieci w La Salette Matka Boża Bolesna, którą ty kochasz i
przykład z Niej bierzcie. Uczy, upomina, błaga Mnie Ojca, Jej Syna Jezusa Chrystusa, a Jej
prośba jest święta, bo po trzykroć święta od Ojca Syna i Ducha Świętego. I Ja wam przekazuję
to błogosławieństwo na te czasy trudne.

Ostatnia walka z Antychrystem wydana. Ja oczyszczam Kościół Mojego Syna,
Chrystusowy, Katolicki, Apostolski. A tak „urwany” rzec można w swojej głębi
nauczania, który za modernizmem idzie, przykłada dużą wagę do poprawy politycznej
wyrażania się biskupów, kapłanów. To są apostołowie czasów, którzy idą za mamoną.
Nowoczesność im w głowie, zniesienie celibatu, kobiety kapłankami uczynić chcą. Jako
ucztę różnych sekt szatańskich włączyć chcą do ofiary Mojego Syna, która dokonała się
na krzyżu, by was Polacy też odkupił. Czy Wy w E.P. chcecie wejść do tej spelunki
jadowitej węża przeklętego, którego Dziewica Niepokalana zmiażdży? I tak się stanie. A
men. Amen. Amen.

Wy EXL winniście pomagać, wybrani jesteście niektórzy. Znaczna część zdradziła, ale to jest
wasza wolna wola, którą dopuszczam by oczyścić Kościół Mojego Syna, ale biada wam uczeni
w piśmie, bo diabła za ojca macie a nie Mnie Ojca Wszechmogącego Syna Człowieczego,
który, was wybrał, Duch Święty uświęcił. Zatraciliście wasze dary Ducha Świętego, nie
słuchacie Jego natchnień, prośby Matki Bożej Waszej Hetmanki odrzucacie. A więc co wam
pozostanie, gdy „Sąd Mały Ducha Świętego” wasze szeregi dotknie, to większość z was
pójdzie do piekła.
Czy to was nie przeraża na wieki? Obudźcie się, zagrożone jest wasze życie wieczne,
obudzicie się w ogniu siarki, katować was będą szatani wobec Aniołów świętych. W momencie
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ślubów kapłańskich, zakonnych, biskupich, byliście jak te perły precioze /cenne/, a teraz
rozważcie sami co pozostało; szelest dźwięczących rozsypanych denarów, które zwiodły was
jak Judasza srebrniki. Ale to wasza wola wolna jest. Róbcie co chcecie.

Ostanie wezwanie Moje jest do was dzieci. Do niewoli szatana na zatracenie wasze
dusze wpadną w ogień piekielny jeziora siarki. Opamiętajcie się wzywam, to jest MOJE
ostatnie na ten czas wezwanie! Wybierajcie sami: piekło, niebo lub czyściec.

Ludu Mój opamiętaj się co czynisz? Wy , którzy odeszliście dla kilku denarów
nawróćcie się, czekam i to wam oznajmiam, zagubiliście się - czekam, ale Jestem już, już
„we drzwiach” jak mówicie. Czy zdążycie przebłagać MÓJ MAJESTAT za to zło co
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to MNIE uczyniliście: pedofilia, homo seks,
grzechy Sodomy i Gomory wołają o pomstę do nieba.

I to niebawem nastąpi Sąd, by Mój gniew sprawiedliwy w ciszy został wykonany. Skorupa
ziemi się poruszy, ogień będzie leciał z nieba, część godnych dzieci Matka Najświętsza
ukryje w Arce Swojego Niepokalanego Serca.

Dzieci małe zostaną zabrane do nieba. Was, co chcecie działania Antychrysta,
doświadczy pożoga i trwoga na sam wygląd, gdy spojrzycie, na te chodzące demony w
ludzkim ciele, tego nie wytrzymacie, ale sobie sami ten los gotujecie.

Jeżeli by nie było Mojej Bożej interwencji, to nikt by nie ocalał, ale mam wzgląd na maluczkich,
kocham Swoje stworzenia i wyrwę was z tej niewoli, ale nie wszystkich, bo sobie sami ten los
wybrali.

AMM nie lękaj się nie są to słowa twoje, ale Ja Bóg w Trójcy Jedyny mocą Ducha Świętego
mówię. Błogosławię na prośbę Bogarodzicy Dziewicy Jasnogórskiej Hetmanki Matki
Częstochowskiej Królowej Polski. W imię Moje tj. Ojca Przedwiecznego kochającego was Syna
człowieczego Króla waszych serc, ufam Króla Polski i Litwy i wszystkich narodów, Ducha
Świętego ożywiciela, uświęciciela. Amen. Amen. Amen.
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Z Aniołem Stróżem Ave Polski złóż dziękczynienie z całym Dworem NMP
Częstochowskiej Hetmanki, Królowej Polski Bolesnej z Lichenia, modlitwą do Jej
Siedmiu Boleści. I niech się tak stanie.

I tak się stanie /tj.powyżej opisane doświadczenie „pożogi i trwogi”/, gdy nie nałożycie tej
Korony i nie uhonorujecie teraz Mojego Syna tym tytułem „Jezus Chrystus Syn Boga
Żywego Król Polski”, a jak nie to w Licheniu po Ostrzeżeniu to nastąpi. I tak się stanie.
Trzeba zwołać to konklawe w Licheniu, by ratować Kościół św. Piotra zbudowany na
skale. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa Bożego", psalm 18 werset 6- 9, zapisz;: „Oplotły mnie pęta Szeolu,
zaskoczyły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wołałem do Pana do mego Boga; usłyszał
mój głos ze swojej świątyni. I krzyk mój dotarł do Jego uszu. Zatrzęsła się i zadrżała ziemia,
posady gór się poruszyły i zatrzęsły, bo ON zapłonął gniewem, uniósł się dym z JEGO nozdrzy
a z Jego ust pochłaniający ogień, od Niego zapaliły się węgle".

/AMM:/ Dziękuję Ojcze kochany Tatusiu umiłowany za tą łaskę, kocham Cię- choć taka mała,
grzeszna, upadająca, jednak ufająca w Twoją miłość Ojcowską, miłosierną Twego Syna i
pocieszenie Ducha Świętego, pomoc Bogarodzicy Dziewicy Królowej Polski, Matki mojej
umiłowanej. Uniżam się przed Twoim po trzykroć świętym majestatem. AMM uniżona sługa godz. 23.00 dnia 26 08 2019 r. Italia
.

Wizje: Łącząc się duchowo - odczułam w czasie odmawiania Koronki do siedmiu boleści
bliskość Matki Najświętszej Częstochowskiej Pani, ubranej w odświętne szaty z symbolami
Polski, Jej piękną Twarz blisko mojej. Potem w godzinie miłosierdzia słowa:
"Wstań, uklęknij, bo posyłam swoich Aniołów z Hostią Świętą do swoich umiłowanych
dzieci, a ty jesteś jedną z nich" .
Zobaczyłam duchowo Kielich i uniesioną Hostię, którą podtrzymywał Anioł, ale ujrzałam jak by
pół twarzy, ale wierzę, że to jest na potwierdzenie.

--------
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